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Decembris ir Ziemassvētku sajūtu
un brīnumu gaidīšanas laiks, kurā
par spīti tumšajiem rītiem un vakariem mēs cenšamies ienest gaismu
gan savās, gan līdzcilvēku mājās.
Neliels Bērsteles skolas 5.un 6.
- gadīgo bērnu koncerts ar dziesmām un dzejoļiem, rūķu cepures
un sarūpētas dāvanas decembra
nogalē priecēja Saulaines sociālajā
centrā mītošos seniorus un cilvēkus
ar īpašām vajadzībām.
„Būtībā jau nevajag daudz, pavisam
mazliet laika un uzmanības, lai liktu justies kādam labi,” teic Sociālā
dienesta vadītāja Kristīne Brūvele.
Bērni centrā ciemojas jau otro reizi
un solās atbraukt atkal - šoreiz uz
Lieldienām.
Dāvanas ir svētku neatņemama
sastāvdaļa un pārsteidzošā kārtā
var sniegt dāvinātājam pat lielāku
gandarījumu kā pašam saņēmējam.
„Kad tuvojas Ziemassvētku laiks,
mēs, folkloras kopa „Svitene”, starp
daudzajiem pasākumiem atvēlam
dienu vientuļo pensionāru apciemojumiem. Paši katrs no tīras sirds
sarūpējam savu artavu kopīgajiem
dāvanu maisiem, un dodamies ciemos pie Svitenes pagastā dzīvojošajiem senioriem,” stāsta folkloras
kopas „Svitene” dalībniece Gunta
Novika.
„Vakarā, atgriežoties mājās pēc senioru apciemošanas, es pārsteidzošā kārtā sajutu īstu „Ziemassvētku
noskaņu”. Ieguvu sirdsmieru un ar
ļoti niecīgu pienesumu sajutu to
„labā darba” piepildījumu. Tie ir īsti
svētki cilvēkiem, kuri dažādu apstākļu dēļ ir palikuši vieni. Man ļoti
patīk šī folkloras kopas tradīcija,”
teic folkloras kopas dalībniece Lāsma Ozola.
Šai laikā īpašus pārsteigumus rūpē
novada iedzīvotāji, domubiedru grupas un izglītības iestādes.
Patīkamu pārsteigumu sagādāja
Pilsrundāles vidusskolas 5.klase

Rundāles novada domes informatīvs izdevums

SKAISTUS UN MIERPILNUS SVĒTKUS!

audzinātājas vadībā, sarūpējot
īpašas dāvaniņas vientuļajiem
pensionāriem.
„Šādu labo cilvēku mūsu novadā
netrūkst un tas ir tiešām jauki, ka spējam sagādāt svētku
brīnumu arī citiem,” pārdomās
dalās Kristīne Brūvele, kura nepastarpināti ir saistīta ar šo dāvanu nogādāšanu adresātiem.
Un, visbeidzot, par Ziemassvētku sajūtu. Protams, baltas sniega pārslas, izrotāti māju logi
un mirdzošā kaimiņa eglīte pagalmā kaut kādā ziņā palīdz to
uzturēt, tomēr visa sāls, kā parasti, meklējama mūsos pašos.
Vai būs balti Ziemassvētki un
laimīgs jauns gads? Noteikti, ja
vien tam ticēsim un ļausimies!
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Ikkatram gadam laimes brīdis savs Kā katram rītam sava gaiša mala…
				
(P. Jurciņš)

Priecīgus Ziemassvētkus
un laimīgu jauno - 2016.gadu!
Rundāles novada domes kolektīvs
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PIEŅEMTIE DOMES LĒMUMI
IZĪRĒ DZĪVOJAMĀS TELPAS
Tika pieņemts lēmums izīrēt Rundāles novada Sociālā dienesta
darbiniecei dzīvojamo telpu – dzīvokli Saulaines sociālajā centrā.
ATĻAUJ SADALĪT ĪPAŠUMUS
- Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu
„Mellie”, atdalot vienu zemes vienību un, bez zemes ierīcības projekta izstrādes, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. Jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums - „Mellenes” un noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība;
- Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu
„Gobas”, atdalot vienu zemes gabalu un izstrādājot zemes ierīcības
projektu;
- Tika atļauts sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu
„Vīksnas”, atdalot vienu zemes gabalu un izstrādājot zemes ierīcības projektu;
- Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu
„Upītes”, atdalot vienu zemes gabalu un izstrādājot zemes ierīcības
projektu;
- Tika atļauts sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu
„Zemdegas”, atdalot divas zemes vienības un neizstrādājot zemes
ierīcības projektu. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas
sastāv no divām zemes vienībām, piešķirts nosaukums - „Degas” un
noteikts zemes lietošanas mērķis - zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
- Tika atļauts sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu
„Jaunbrūveri”, atdalot vienu zemes vienību un, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, kam piešķirts
nosaukums „Liepziedi” un noteikts zemes lietošanas mērķis zeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
- Tika pieņemts lēmums sadalīt Rundāles pagasta nekustamo
īpašumu „Lielupes mala” ar kopējo platību 54.62 ha, atdalot zemes
vienību 2,9 ha platībā, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts nosaukums „Lejaskrogs” un noteikts zemes
lietošanas mērķis – pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve;
- Tika pieņemts lēmums apstiprināt Zemes ierīcības projektu
Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Gravas” zemes vienībai.
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirts jauns nosaukums - „Gravu lauks” un
apstiprināts zemes lietošanas mērķis zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
IZNOMĀ ZEMI
Lauksaimnieciskajai ražošanai tika iznomāta pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi”
zemes vienība 0.18 ha platībā un nekustamā īpašuma „Bērsteles
lauki” zemes vienība 0.77 ha platībā.
Uz desmit gadiem ar apbūves tiesībām viesu nama darbības
nodrošināšanai tika iznomāta Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lielupes mala” zemes vienība 2,9ha platībā. Ar domes lēmumu
tika noteikts, ka gadījumā, ja nomnieks divu gada laikā no zemes
nomas līguma noslēgšanas brīža nav uzsācis viesu nama būvdarbus, Rundāles novada domei ir tiesības vienpusēji izbeigt zemes
nomas līgumu, rakstiski brīdinot par to nomnieku.
PIEŠĶIR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA SAMAZINĀJUMU
Vienai politiski represētajai personai tika piešķirts nekustamā
īpašuma nodokļa samazinājums 2016.gadā 50% apmērā.
ORGANIZĒ IZSOLI
Tika pieņemts lēmums organizēt Rundāles novada pašvaldībai
piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lielupes mala”,
kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0048, 5.9 ha platībā, zemes nomas tiesību atklā-
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to mutisko izsoli ar augšupejošu soli un apstiprināt zemes nomas
tiesību izsoles noteikumus.
Ar pašvaldības aktuālajām izsolēm var iepazīties www.rundale.lv
Pašvaldība/Izsoles
APSTIPRINA IZSOLES REZULTĀTUS
Domes sēdē tika apstiprināti Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunā māja 1”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4096 004 0212, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4096 004 0213 0,81 ha platībā, nomas tiesību izsoles
rezultāti. Izsolē piedāvātā augstākā cena – zemes noma 12,2% no
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā.
PIEDZEN PARĀDU
Tika pieņemts lēmums bezstrīdus kārtībā piedzīt no vienas
personas izveidojušos nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR
4169,87 apmērā. Parāda piedziņu vērst uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
VEIC GROZĪJUMUS NOLIKUMĀ
Domes sēdē tika apstiprināti grozījumi Rundāles novada domes
2015.gada 24. septembra nolikumā ”Par Rundāles novada pašvaldības un tās pakļautībā esošo budžeta iestāžu grāmatvedības
politiku”, paredzot lielāku iekšējo kontroli pār finansējuma plūsmu
ekonomiskās klasifikācijas kodos.
APSTIPRINA BUDŽETA GROZĪJUMUS
Domes sēdē tika apstiprināti grozījumi pašvaldības budžetā. Tie
veikti starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Pilsrundāles vidusskola elektroenerģijai plānotos līdzekļus 3072 eiro apmērā grozījusi
interneta abonēšanai, paklāju, ūdens aparāta nomai, stipendijām
un mazvērtīgā inventāra iegādei. Grozījumi veikti arī sabiedrisko
attiecību budžetā.
APSTIPRINA NOLIKUMU PAR FINANSIĀLO
ATBALSTU SPORTISTIEM
Tika apstiprināts Rundāles novada pašvaldības nolikums par
finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām Rundāles novadā.
Tas nosaka kārtību, kādā Rundāles novadā tiek piešķirts finansiālais atbalsts dalībai sporta sacensībās, kā arī nosaka finansiālā
atbalsta saņēmēja pienākumus un tiesības.
Tiesības saņemt Rundāles novada pašvaldības finansiālo atbalstu ir reģistrētām juridiskām personām, kuru pamatdarbības vieta
vismaz vienu gadu ir Rundāles novada administratīvā teritorija un
kuras nodrošina sporta aktivitātes ne mazāk kā 10 Rundāles novadā deklarētiem iedzīvotājiem, individuāliem sportistiem, kuri vismaz
vienu gadu ir deklarējušies Rundāles novadā, vai sportistu komandām, kuras pārstāv Rundāles novadu un kurās ne mazāk kā puse no
dalībniekiem savu dzīvesvietu ir deklarējuši Rundāles novadā.
Pašvaldības finansējumu var saņemt sporta sacensību dalības
maksai, brauciena uz/no sacensībām izmaksu segšanai, sporta licenču apmaksai, naktsmītnēm un citiem ar dalību sporta sacensībās saistītiem izdevumiem (ēdināšanas izdevumi, apdrošināšana
u.c.).
Ar kārtību, kādā tiek izskatīti iesniegumi un piešķirts finansējums. Var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.rundale.lv Sadaļā
Pašvaldība/ Kultūra un Sports
Tāpat tika apstiprināta Rundāles novada pašvaldības instrukcija
par dienas naudas izmaksāšanas kārtību Rundāles novada pašvaldības sportistiem. Instrukcija nosaka dienas naudas piešķiršanas
kārtību Rundāles novada pašvaldības sportistiem, piedaloties sacensībās.
Instrukcijas mērķis ir nodrošināt dienas naudu Rundāles novada pašvaldības sportistiem, kuri piedalās Bauskas novada ziemas,
pavasara sporta svētkos, Bauskas novada pašvaldību atklātajās
vasaras sporta spēlēs, Latvijas Veterānu savienības sacensībās un
Latvijas čempionātos, pārstāvot Rundāles novada pašvaldību.
Decembra domes sēde
30.decembrī plkst.09.00 domes sēžu zālē
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SPECIĀLAJĀ PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ “SAULESPUĶE” ATKLĀJ JAUNU GRUPU
Ar laba vēlējuma vārdiem, mazo saulespuķēnu
priekšnesumiem 2.decembrī
speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē „Saulespuķe”
notika jaunas grupas atklāšanas svētki. Tai dots nosaukums „Taurenīši” un mājvieta rasta no Latvijas SOS
– bērnu ciematu asociācijas
iznomātajās telpās.
Jaunajā grupā darbosies
paši mazākie izglītības iestādes
audzēkņi, no pusotra līdz pat
trīs gadu vecuma sasniegšanai.
Mājā mazuļiem būs pieejama
atsevišķa virtuve, guļamistaba, rotaļu istaba, telpa atpūtai
un grāmatu lasīšanai. Telpas ir
gaišas un mājīgas, piedomāts,
lai mazuļi šeit justos tiešām ērti
un būtu viss nepieciešamais to
pilnvērtīgai attīstībai.
„Kad bijām pabeiguši visus
darbus, paši neticējām paveiktajam. Divu mēnešu laikā jaunā
mājiņa tika izremontēta un iekārtota bērnu vajadzībām,” atklāj SPII „Saulespuķe” vadītāja
Līga Valmiera.
Jaunās telpas ir bijis sen
lolots sapnis, kuru beidzot izdevies īstenot. „Paldies visiem, kuri
mums noticēja, palīdzēja un at-

Attēlā: Svinīgā lentas griešana uzticēta Mārai Bitei, Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas padomes
priekšsēdētājai, un Aivaram Okmanim, Rundāles novada domes priekšsēdētājam
balstīja. Par šo ieceri domājām
jau daudzus gadus. Šobrīd esam
ieguvuši ne vien telpas piektajai
grupai, bet arī iekārtojuši relaksācijas istabu, grupu galvenajā
izglītības iestādes ēkā,” atklāja
Līga Valmiera. Paredzēts, ka
šo grupu ik pa laikam apmeklēs bērni no citām iestādes

AICINĀM IZMANTOT E-PAKALPOJUMU
SNIEGTĀS IESPĒJAS
Pieradumam ir liels spēks, tā varētu teikt par tik
ierasto veidu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) maksāšanas paziņojumu (MP) pasta kastītē
papīra formātā.
Taču nekad nav par vēlu padomāt un aizdomāties,
ka daudzas lietas var darīt mūsdienīgāk. Aicinām nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus (gan fiziskas, gan
juridiskas personas) izmantot iespēju maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli saņemt elektroniski e-pastā, jo tas ir ātrāk, ērtāk, drošāk, videi draudzīgāk un jā, arī mūsdienīgāk. Elektroniskajam maksāšanas
paziņojumam iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv.
Informējam, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem tiek nodrošināta iespēja pieteikties saņemt atgādinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas
termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo
tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu
tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa,
bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Informācija no
SIA ZZ Dats

bērnu grupām, lai emocionāli
un fiziski atpūstos un saņemtu
individuālo palīdzību. Pārsvarā
tie ir bērni ar autisma spektru
un bērni ar uzvedības traucējumiem. Visas dienas laikā šajā
grupā darbosies līdz septiņiem
bērniem, apmeklējuma ilgums –
atkarīgs no individuālajām bēr-

na vajadzībām. „Jaunā modeļa
ieviešana palīdzēs veiksmīgāk
risināt bērnu iekļaušanu un socializāciju izglītības vidē,” uzsver
Līga Valmiera.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

PAR CEĻOJUMA GALAMĒRĶI IZVĒLAS
ZEMGALI
Zemgalē, līdzīgi kā visā valstī
kopumā, aizvadāmajā gadā tūristu
pieplūdums ir palielinājies. Nesen
Rundāles pilī notikušajā gadskārtējā konferencē Zemgales Tūrisma
asociācijas valdes priekšsēdētāja
Liene Rulle atzīmēja, ka Zemgales
tūrisma mītnēs nakšņotāju skaits
audzis par vairāk nekā 11%, taču,
ņemot vērā galvaspilsētas tuvumu,
absolūtos skaitļos, tas aizvien ir
mazāks nekā kaimiņu teritorijās.
Samazinājies ceļotāju skaits no
Krievijas, taču palielinājies tūristu
daudzums no Baltijas un Skandināvijas valstīm, kā arī no Lielbritānijas
un Vācijas. Apkalpoto klientu skaits
no 5 līdz 25 % audzis arī daudzos
apskates objektos. Līderu godā
aizvien ir Rundāles pils, Tērvetes
dabas parks un Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, taču klāt

nākuši jauni, apmeklētāju aizvien
vairāk iecienīti objekti - Zemgalei raksturīgais atpūtas komplekss
„Rožmalas” ar vēsturiskajām Ribes
vējdzirnavām Bauskas novadā, no
Īslīces pagasta Ādžūniem pārvestās
un atdzimušās „Lazdu” vējdzirnavas Ausekļu brīvdabas lauku sētā
Vecumnieku novadā, atpūtas komplekss „Zoltners” ar lielisku viesnīcu,
restorānu un vietējo alus darītavu
Tērvetes novadā, Odzienas muižas
atjaunoto ēku komplekss ar pili, viesu māju, alus brūzi un krogu Pļaviņu
novadā, biedrības „Baltaine” Radošā māja ar dažādu amatu prasmju,
folkloras un kulinārā mantojuma
iepazīšanas iespējām Kokneses novadā un vēl citi interesanti, līdz šim
mazāk zināmi objekti.
Juris Kālis,ZPR sabiedrisko
attiecību speciālists

4

Rundāles novada ziņas

Nr. 12 (222) 2015.gada Decembris

20 GADUS DĀVĀJOT PRIEKU SEV UN CITIEM

Foto mirkļi no svinībām. Centrā režisore Lilita Lauskiniece. FOTO: Ivars Bogdanovs, laikraksts „Bauskas Dzīve”
Saviesīgi sirsnīgā noskaņā 20 gadu jubileju 28. novembrī simboliskā krodziņā
ar draugiem, kaimiņiem un
teātramīļiem atzīmēja Rundāles novada amatierteātris
„Stella”.
Izspēlējot dažādas epizodes
un spilgtākos mirkļus no agrākajām izrādēm, aktieri pārliecinoši atgādināja ikvienam, ka
teātris sniedz baudījumu gan
apmeklētājiem, gan pašiem.
Daudzus gadus teātra vārds
cieši saistīts ar režisori Lilitu
Lauskinieci. „Teātri spēlē drosmīgi ļaudis – tie, kuriem nav bail
pārtapt, iemiesoties, kuri uzdrošinās būt neglīti vai smieklīgi, ja
to prasa tēla koncepcija,” atklāj
režisore. Kādu laiku amatierteātri vadījušas Ināra Hegenbarte, Dināra Klepere, bet nu jau
16 izrādēs, dažādās viesizrādēs,
pasākumos ar teātri kopā ir Lilita.
„Droši vien, ja apvaicātos, tad
katram no aktieriem būtu kāda
sava, mīļa luga. Iestudējumi,
kuri visvairāk ir palikuši atmiņā
man - gan „Atkal atraitnis”, kurā
izcili mirdzēja Inta Kamola un
Vilnis Līdaka, gan „Zvaigznes
diena” ar skumjo pieskaņu, man
pašai ļoti mīļa ir luga „Brālītis
un Karlsons”, kurā mūsu aktierus varēja ieraudzīt neparastā
ampluā, Liesma- gluži nepazīstams Karlsons, Inta- fifīga Bokas jaunkundze, interesanta un
jautra bija komēdija „Kaudzēm
naudas ar Alda „plikajiem skatiem”” (rež.D.Klepere), kurā arī
es iekustināju teatrālās maņas

un spēlēju lomiņu. Brīnišķīgi, ka
izdevās paveikt arī lielo darbulielformāta tautisko Blaumaņa
„Skroderdienas Silmačos’, kurā
mūsu aktieri burtiski uzziedēja savās lomās -Viļņa Līdakas
krāsns sprādziena un Ābrama
kritiena šarms, Jozefa un Zāras
mīlas duets, 100- gadīgie ratiņi, kuros atkal gulēja bērniņš
un skanēja šūpļadziesma, dullā
sievu trijotne kašķējās un rumulējās godam Liesmas, Rozes un
Intas atveidotas, Pindaks iepēra
sievu… Dancoja un līgoja Silmaču saimes kaimiņi- „Šurputurpu” dejotāji,” savās atmiņās
dalās Lilita.
Liesma Stankeviča, kura
teātrī darbojas jau no pašiem
pirmsākumiem, atklāj, ka teātrī interesants ir pats radīšanas
process. „Ja ir interesants tēls
– sarežģīts, grūts, tad laiks, kas
nepieciešams, lai atrastu sevi
šai tēlā, lai saprastu rīcības iemeslus, izprastu savu varoni, ir
aizraujošs. Un, ja viss izdodas
kā iecerēts, prieks dubults.”
Spilgtāk Liesmai atmiņā
palikusi pirmā izrāde „Atpūtas
nams”. „Mēs bijām šausmīgi
laimīgi, kad bijām tikuši līdz beigām,” smej aktrise. Izrāde bijusi
gara, vairākiem negaidītiem un
neplānotiem
pārsteigumiem.
„Zāle – pilna cilvēku. Satraukums liels, parastās pirmizrādes
bailes aizmirst tekstu”.
Dekorācijas šai izrādei un arī
daudzām citām veidojis Rundāles pils muzeja mēbeļu restaurators - vecmeistars Vilnis Līdaka. „Visas dekorācijas, ko radīja

Liesma Stankeviča (pirmā no labās), Inta Kamola, Silvija Pavlova un
Kazimirs Palonis izspēlē epizodes no izrādes „Trīs dāmas un arsēns”
Vilnis, bija fantastiskas. Kad ieraudzījām nākamās iestudētās
lugas „Preilenīte” dekorācijas,
burtiski ievilkām elpu,” atceras
Liesma.
Bijis arī kuriozs, kad pirmizrādes vietā – pie Pilsrundāles
vidusskolas ārdurvīm – uzstādītā zīme „Atpūtas nams „Bērzlapītes”” tika noturēta par īstu
esam. „Izskanēja, cik tā lieliska
doma, kamēr skola brīva, ierīkot
šeit vienu namu,” atceras Liesma. Bijis arī gadījums, kad kādā
viesizrādē sajūsmināts skatītājs
atpazinis lomas tēlotāju Intu
Kamolu. „Viena no skatītājām
iesaucās lugas vidū, burtiski
pārtraucot lugu. Inta nedaudz
aprunājās „par dzīvi” un tad mēs
turpinājām tālāk.”
„Katrs teātra iestudējums ir
unikāls, interesants, viens tēls
padodas vieglāk, cits grūtāk,”

savās pārdomās dalās ilggadējā
amatierteātra dalībniece Silvija
Pavlova.
Pēc Silvijas domām, pats
grūtākais katrā izrādē ir sākums.
„Vienmēr paturu prātā režisores
Lilitas teiktos vārdus „Kas viņa
(lugas tēls) ir, no kurienes viņa
ir nākusi un ko viņa grib darīt?”.
Tas noteikti palīdz atrast personāžu, izprast rīcības iemeslus.”
„Es saku paldies saviem uzticīgajiem, talantīgajiem, radošajiem aktieriem, kuri katrs ir
neatkārtojama zvaigznīte pie
lielajām teātra debesīm. Paldies
arī mūsu darba novērtētājiem –
skatītājiem, jo bez jums mūsu
darbam nebūtu jēgas,” tā Lilita
Lauskiniece.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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NO 4.JANVĀRA LĪDZ 4.FEBRUĀRIM SĀKUSIES
PIETEIKŠANĀS PROJEKTU KONKURSAM ATBALSTAM
LAUKU SAIMNIECĪBĀM
Lauku atbalsta dienests
(LAD) izsludina projektu
iesniegumu
pieņemšanu
pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumos:
“Atbalsts ieguldījumiem
lauku saimniecībās”;
„Atbalsts ieguldījumiem
pārstrādē”;
„Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos notiks no
2016.gada 4.janvāra līdz 2016.
gada 4.februārim.
Apakšpasākuma Atbalsts
ieguldījumiem lauku saimniecībās” ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
- investīcijas tādu jaunu
iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un
programmu
nodrošinājuma
iegādei un uzstādīšanai, kas
paredzētas
nepārstrādāto
lauksaimniecības
produktu
ražošanai, un ar to saistītai
iepakošanai un pirmapstrādei,
kā arī ilggadīgo augļkopības
kultūraugu (izņemot zemenes)
stādu iegādei, stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu
iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai;
- nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai,
ar to saistītai iepakošanai un
pirmapstrādei paredzētu jaunu
būvju būvniecībai, esošo būvju pārbūvei, būvju ierīkošanai,
būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.
Atbalsta pretendents var
būt lauku saimniecība (juridiska vai fiziska persona), fiziska
persona vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, ievērojot
noteiktas prasības.
Apakšpasākuma
„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” ietvaros tiks atbalstītas šādas aktivitātes:
-investīcijas tādu jaunu
iekārtu, tehnikas, aprīkoju-

ma, informācijas tehnoloģiju
un programmnodrošinājuma
iegādei un uzstādīšanai, kas
paredzēts
lauksaimniecības
produktu pārstrādei, un ar to
saistītai iepakošanai un pirmapstrādei;
- pamatojoties uz līgumiem
ar trešajām personām, kas
atbildīgas par darbu veikšanu,- lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar to saistītai
iepakošanai un pirmapstrādei
paredzētu jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei,
būvju ierīkošanai, būvju novietošanai, būvju atjaunošanai, ja
būves tiek tehniski vai funkcionāli uzlabotas.
Apakšpasākuma “Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības
infrastruktūras attīstībā”
atbalstāmās aktivitātes:
- meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana, tai skaitā pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam
piegulošo ceļu pārbūve vai atjaunošana (bez seguma);
- laukumu būvniecība vai
pārbūve pie ražošanas objektiem un ražošanas objektu pievadceļu būvniecība un pārbūve
(bez cietā seguma);
- pārbūvētajam vai atjaunotajam meliorācijas objektam
piegulošo ceļu un ražošanas
objektu pievadceļu izveidošana ar betona plākšņu klājumu
lauksaimniecībā izmantojamu
augsto sūnu purvā vai izstrādātā kūdras purvā.
Sīkāk par atbalstāmajām
aktivitātēm, prasībām pretendentiem, finansējuma sadalījumu un citu aktuālo informāciju
var lasīt dienesta mājas lapā
lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Plašāku informāciju par pasākumu un pieteikšanās nosacījumiem var iegūt, zvanot LAD
Klientu apkalpošanas daļai pa
tālruni 67095000.
Lauku atbalsta dienesta
sagatavotā informācija
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UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRA
AKTUALITĀTES
Vēl viens gads paskrējis
darbā steigā. Liels paldies
visiem, kas bija klāt pasākumos, semināros, braucienos,
nodarbībās, pārrunās, konsultācijās. Tā jau sanāk, ka
ierastā dzīves un darba ritmā nav īpaši daudz laika atskatīties – visu laiku tikai uz
priekšu, risinot vienu problēmu pēc otras, dažreiz nepaspējot izelpot pēc vienas
darbības, jo uzreiz jāmetas
iekšā nākamajā...
Bet decembris no visiem pārējiem gada mēnešiem izceļas
tieši ar to, ka tomēr ir jāapstājas, lai atskatītos un “revidētu”
visu gadu kopumā - novērtējot padarīto, sasniegto, iegūto,
zaudēto, nepabeigto. Bet, galvenokārt, lai pats saprastu, vai
doties turp, kur vēlies, vai mesties kopējā plūsmā, nezinot, kur
tas novedīs… Vai vispār palikt
ārpus jebkādas plūsmas un aizmirst normālas dzīves garšu.
Un, protams, padomāt par to, ar
kādiem rezultātiem gribētu pabeigt nākamo gadu.
Iesaku šim „revīzijas” darbam
svētku dienu pavadīšanas ritmā
tomēr atrast laiku, sakārtot nākamā gada vēlamos rezultātus
vismaz trijās jomās – ekonomiskajā (darbs, karjera, ienākumi), fiziskajā (veselība, fiziskās
spējas, izskats), emocionālajā
(ģimene, draugi, attiecības).
Tā būtu no manas puses īpaša
dāvana visiem interesentiem
– palīdzēt apgūt personiskās
efektivitātes attīstības metodes un paņēmienus. Jo vairāk
cilvēku mūsu novadā aizdomāsies par sev vēlamiem dzīves
rezultātiem un būs gatavi pie tā
apzināti strādāt, jo ievērojamāki
būs kopējie rezultāti. Šim sevis
sakārtošanas procesam nav vecuma vai finanšu ierobežojumu.
Plānotās
Uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības
centra aktivitātes 2016.gadā
Pēc budžeta apstiprināšanas
visas pašlaik zināmās aktivitātes tiks publicētas mājas lapā.
1.Tradicionālas
tematiskās, formālas un neformālas
sanāksmes notiek visa gada

garumā, pēc nepieciešamības,
pieprasījuma, vajadzībām un
aktuālo jautājumu risināšanai;
2. Individuālas konsultācijas,
palīdzība dokumentu sagatavošanā izsludinātajiem projektiem
un pieteikumu sagatavošana ES
pieejamiem atbalstiem. Vēlama
iepriekšējā pieteikšanās un laika
saskaņošana;
3. Semināri un aktivitātes
tiek organizētas pēc cilvēku tematiskām interesēm un pieprasījuma. 2016.gada 1.ceturksnī
notiks semināri par ziedu un dārzeņu audzēšanu siltumnīcās, kā
arī tradicionālais seminārs par
gada pārskatu un deklarāciju
sastādīšanu. Semināra datumi
būs zināmi 2016.gada janvāra
pirmajā nedēļā. Interesentiem
pieteikties elektroniski pa epastu ludmila.knoka@rundale.lv
vai pa telefonu 28293412;
4. 5.februārī – „Uzņēmēju forums 2016”;
5. Pārstāvniecība un līdzdalība “Balttour 2016”, “Zemgales
uzņēmēju dienās”, “Rīgas Food
2016”;
6. Martā uzņēmējiem tiek
plānots labas pieredzes apgūšanas brauciens uz Poliju;
7. Radošo darbnīcu “Veidojam ar prieku” Bērstelē, tajā
skaitā kulinārijas nodarbību,
darba koordinēšana;
8. Pēc uzņēmēju konsultatīvas padomes iniciatīvas –
novada ietvaros darba biržas
(darbavietu esamība, tagadējais
un plānotais pieprasījums - piedāvājums novada uzņēmumos)
izveidošana un tās darba nodrošināšana;
9. ES fondu un iniciatīvu izmantošana novada uzņēmēju
labā.
Gaidu interesi par organizētiem pasākumiem, ceru uz aktīvu līdzdarbību un līdz domāšanu,
atvērta priekšlikumiem un iniciatīvām! Sadarbojamies, vajadzības gadījumā, kooperējāmies
kopējo mērķu sasniegšanai un
2016.gada nogalē izjūtam kopā
pārsteidzošus rezultātus!
Ludmila Knoka,
Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja
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2016.GADĀ PLĀNOTS UZSĀKT NOZĪMĪGUS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROJEKTUS
PAR PLĀNOTAJIEM DARBIEM, INVESTĪCIJĀM UN PADARĪTO SARUNĀ AR RUNDĀLES NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJU AIVARU OKMANI

Kāds pašvaldības vēsturē
paliks 2015.gads?
Aivars Okmanis: „Šogad
tika pabeigti visi iesāktie projekti. Esam veikuši novada
ūdenssaimniecības sakārtošanu Pilsrundālē, Viesturos, Svitenē un Saulainē. Tāpat pēdējie
punkti uz „i” salikti arī pārrobežu
sadarbības projektos.
2015.gadā tika pieņemti,
manā skatījumā, trīs novadam
nozīmīgi lēmumi. Pirmais - par
Mežotnes baznīcas atjaunošanu. Ir notikušas vairākas tikšanās arī ar Rundāles pils muzeja
līdzdalību, esam sapratuši, kā
Mežotnes baznīcai vajadzētu izskatīties un kāds būtu tās
saturiskais piepildījums. Šobrīd
notiek projekta izstrāde un ir
piešķirti līdzekļi projektēšanas
apmaksai.
Otrais būtiskais lēmums ir
par multifukcionālā centra būvniecību uz domes ēkas bāzes
Pilsrundālē, kur tiks iekārtotas
telpas bibliotēkai, kultūras pasākumiem, ģimenes ārstam un
aptiekai. Arī šeit jau ir piešķirta
nauda projektēšanai.
Un trešais jautājums, kas
gan vizuāli, gan estētiski ietekmēs ikvienu novada iedzīvotāju
un viesi, ir alejas veidošana gar
ceļa malu no Rundāles pils muzeja līdz Kukšu krogam.
Runājot par termiņiem –
vai jau iespējams prognozēt,
kad tiks uzsākti un pabeigti visi Jūsu iepriekšminētie
darbi?
Diemžēl 2016.gads neizskatās diez ko cerīgs papildus
finanšu līdzekļu piesaistes aspektā. Mūsu valdība vēl joprojām nav sakārtojusi visu dokumentāciju, lai mēs varētu apgūt
2014.-2020.gada Eiropas Savienības plānošanas perioda
finansējumu.
Alejas veidošana varētu tikt
uzsākta nākamā gada rudenī,
kad, pēc speciālistu ieteiktā,
no laistīšanas viedokļa to darīt visizdevīgāk. Visticamāk šim
darbam būs nepieciešama arī
mūsu iedzīvotāju iesaistīšanās
un darba rokas.
Pieņemu, ka 2016.gadā sāksim realizēt arī kādu multifunkcionālā centra būvniecības kārtu. Tas būs gana plašs un liels

Mežotnes baznīcas ēkas projekta skice. Veidota balstoties uz
baznīcas 1926.gada vēsturiskā atjaunošanas projekta pamata
projekts, kuru realizēsim pakāpeniski, pārbūvējot domes ēku
par multifunkcionālu centru.
Īstas skaidrības šobrīd nav
par faktiskajiem darbiem pie
Mežotnes baznīcas rekonstrukcijas. Visticamāk, lai atvieglotu
pašvaldības budžetu, gaidīsim
papildus finanšu avotus, gatavojot projekta pieteikumu Eiropas Savienības fondiem.
2016.gadā ļoti liela uzmanība būs jāvelta arī Rundāles pils
apkārtnes attīstīšanas projektam. Darba kārtībā jautājumi
par Piena savākšanas punkta
attīstību, tūrisma informācijas
centra ierīkošanu. Pašvaldības
īpašumā pavisam drīz nonāks
no valsts pārņemtās mājas līdzās Piena savākšanas punktam, kur arī plānojam veikt rekonstrukciju un iekārtot telpas,
kuras varētu iznomāt mūsu uzņēmējiem.
Nepieciešams sakārtot arī
visas komunikācijas – pievilkt
gāzi, ūdeni un kanalizāciju gan
šīm trim ēkām, gan arī jau teritorijā esošajiem uzņēmējiem.
Lai īstenotu iepriekšminētos darbus Rundāles pils apkārtnē, nepieciešams, lai 2016.
gada pirmajā pusē būtu pilnīga
skaidrība par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu finansējumu infrastruktūras attīstībai
uzņēmējdarbības veicināšanai
reģionos. Šajā programmā
pašvaldības varēs pieteikties
uz finansējumu, ieguldot to
mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam paredzētas publiskās

infrastruktūras un inženierkomunikāciju attīstībā. Tomēr
jāatzīmē, ka šeit konkurence
būs tiešām liela – savā starpā
konkurēs 89 Latvijas pašvaldības. Tāpēc jau tagad ciešā
sadarbībā ar mūsu uzņēmējiem
notiek darbu plānošana un gatavošanās projektu konkursu
izsludināšanai.
Vai jau ir zināms Piena
savākšanas punkta saturiskais piepildījums?
Ēkā noteikti būs tūrisma informācijas centrs, kas sniegs
informāciju par visiem novadā
pieejamajiem tūrisma apskates
objektiem, pakalpojumiem un
atpūtas iespējām. Būs arī vietējās un amatniecības produkcijas un suvenīru tirdzniecība.
Plānojam, ka vasaras sezonā
piedāvāsim nomāt telpas arī
kādam „ātrajam” ēdinātājam.
Esam iesākuši sarunas arī ar
citiem uzņēmējiem, kuri sniedz
tūrisma pakalpojumus, un varētu piedāvāt tos pils apmeklētājiem.
Būtiska ir arī Īslīces upes
krasta sakārtošana, padarot to
vizuāli pievilcīgu un baudāmu.
Bet, kā jau teicu, daudzi

mūsu plāni ir ļoti cieši saistīti ar
papildus finansējuma piesaisti un konkrēti šo finansējumu
publiskās infrastruktūras un
inženierkomunikāciju attīstībai.
Tāpēc šajā jautājumā ir ļoti svarīga sadarbība ar mūsu novada
uzņēmējiem, jo tieši viņiem būs
jāgarantē programmā noteikto
darbavietu radīšana. Ja šīs sadarbības nebūs un atbalstu nesaņemsim, tad visas izmaksas
gulsies uz pašvaldības „budžeta
pleciem”, kas loģiski ir krietni ierobežotākas.
Lauku atbalsta programmas ietvaros Rundāles novadam piešķirta kvota 1,17
miljonu eiro apmērā grantēto ceļu uzlabošanai. Vai jau
zināms šo līdzekļu izlietojums?
Šogad tika izveidota Uzņēmējdarbības
konsultatīvā
padome, kuras pirmais svarīgais dienaskārtības jautājums
sadarbībā ar novada domes
speciālistiem bija tieši šis. Līdzekļus nepieciešams apgūt
līdz 2019.gadam.
Tomēr joprojām atklāts un
mūsu novadam ļoti sāpīgs jautājums ir Satiksmes ministrijai
piederošais Pilsrundāle – Svitene ceļš.
2016.gada pirmās puses lielais jautājums - vai mēs piešķirto dotāciju ieguldām pašvaldības ceļu sakārtošanā vai tomēr
pārrunās ar Satiksmes ministriju panākam kompromisu un
izmantojam šo summu kā daļēju līdzfinansējumu Pilsrundāle
– Svitene ceļa pārbūvē. Tomēr
no sākuma mums ir jāsagaida jaunais Satiksmes ministrs,
jāatsāk sarunas, diskusijas un
jāsaprot ministrijas nostāja dotajā jautājumā.

Turpinājums ->

2016.GADA BUDŽETĀ JAUNAJIEM PROJEKTIEM
PLĀNOTAIS FINANSĒJUMS (EUR)
Mežotnes baznīcas ēkas pārbūves un
lietošanas veida maiņas būvprojekta
izstrāde, autoruzraudzība

12 880,00

Multifunkcionālā centra Pilsrundālē
projektēšana

40 898,00

Alejas veidošana ceļa posmam Dzirnieki
- Pilsrundāle

73 857,96
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2016.GADA BUDŽETĀ TIKS SAGLABĀTAS VISAS
IEPRIEKŠ UZSĀKTĀS PAŠVALDĪBAS INICIATĪVAS
<- Sākums
Varbūt tomēr ministrija darbus varēs veikt no valsts budžeta līdzekļiem un dotāciju mēs varēsim izmantot pašvaldības ceļu uzlabošanai.
Rundāles novada dome jau ir sagatavojusi 2016.
gada budžeta projektu, ko plānots apstiprināt decembra domes sēdē. Kādas ir kopējās tendences,
prioritātes?
2016.gada budžets nodrošina visus pašvaldības iesāktos procesus - gan obligāto pašvaldības funkciju, gan mūsu
brīvprātīgo iniciatīvu realizēšanu. Viss, ko bijām iesākuši
iepriekš, tiks turpināts 2016.gadā - bērnu ēdināšanu līdz
12.klasei, stipendijas, bezmaksas transports skolēniem,
uzturēsim visus pašvaldības objektus, kultūras institūcijas.
Jaunums ir iepriekšminētie projekti, kam būs nepieciešamas nozīmīgas investīcijas.
Ko sola jaunais ES plānošanas periods – kurās jomās tiek plānots piesaistīt lielāku investīciju apjomu? Uz ko tiks likts uzsvars?
To jau priekšā pasaka programmas nosaukums – izaugsme un nodarbinātība, tātad uzsvars - uz uzņēmējdarbības
atbalstu.
Protams, ceram arī uz pārrobežu sadarbības programmām un to finansējumu: Latvijas – Lietuvas, Latvijas –
Baltkrievijas un Latvijas – Krievijas. Šīs programmas būs
tās brīvprātīgās iniciatīvas, kur mēs kā pašvaldība varēsim iegūt papildus finansējumu gan iedzīvotāju iniciatīvu
atbalstam, gan infrastruktūras sakārtošanai. Ja Latvijas
– Lietuvas programma nupat ir apstiprināta Eiropas Komisijā, tad abas pārējās vēl nav tik tālu tikušas. Parīt (16.
decembrī) dodamies uz Pakroju Lietuvā, kur plānojam ar
Pakrojas rajona pašvaldību runāt par konkrētām projektu
idejām. Arī sadarbība ar Baltkrieviju, konkrēti - Svisloču, jau
ir diezgan skaidra. Tās būs sociālās, uzņēmējdarbības, kapacitātes celšanas jomas un citas. Gaidām programmas
izsludināšanu un tad jau darbi varēs sākties.
Jūsuprāt, kā Rundāles novads izskatās uz kopējā
Latvijas pašvaldību fona?
Es domāju, ka normāla, stabila pašvaldība, kurā strādā normāli, zinoši, varoši un strādāt griboši darbinieki. Arī
iedzīvotāji, kuri, es domāju, jau ir pārdzīvojuši 2009.gada
reformas sekas, pieņēmuši jauno modeli un jūtas kā Rundāles novada kopienas iedzīvotāji, zināmā mērā - arī patrioti. Un tas, manuprāt, arī ir Latvijas lielais plus – katra
pašvaldība ir citāda, viena liela, cita maza, katra savā ziņā
unikāla un neviena nav piemērīta vai piedzīta pēc citur izdomātas mērauklas.
Cik, Jūsuprāt, ikdienas dzīvē ir svarīga kopiena un
piederība, lokālpatriotisms?
Es domāju, ka ar to var panākt ļoti daudz. Visos mērogos.
Lokālpatriotisms sākas no savas mājas ar tuvākajiem trim,
četriem kaimiņiem, tālāk jau sava ciema, pagasta, novada,
Zemgales līmenī. Ja tu aizbrauc uz kādu citu valsti, lokālais
patriotisms jau ir visas valsts līmenī. Un ir ļoti svarīgi, lai
cilvēkā visi šie līmeņi vienmēr būtu līdzsvarā, un vienmēr
gribētos atgriezties gan savā mājā, gan savā valstī.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

NEPIECIEŠAMS PĀRLIECINĀTIES PAR
SKAITĪTĀJU DERĪGUMU
Aicinām ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņēmējus, kuru ūdens patēriņa
skaitītājiem beidzies derīguma termiņš, nomainīt ūdens
skaitītājus.
Ūdens skaitītāju nomaiņu
var veikt pats pakalpojuma
saņēmējs, par to paziņojot
Rundāles novada domes Komunālā pakalpojuma dienesta
ekonomistei Ilvai Paičai, tel.:
28650308, Saulaines pakalpojumu punkta kasierei Ritai Laiškonei, tel.: 63921813, Svitenes
pagasta pārvaldes lietvedei
Sandra Smilgai, tel.: 63926332
vai Viesturu pagasta pārvaldes
lietvedei Zaigai Ārentei, tel.:
63962126, lai veiktu skaitītāju
noplombēšanu un skaitītāju rādījumu fiksāciju.
Pakalpojuma
saņēmējus,
kuri nevar paši veikt skaitītāju
nomaiņu, lūdzam pieteikties uz
iepriekšminētajiem tālruņa numuriem.
Komunālā dienesta speciālisti 2016.gada janvāra
mēnesī veiks ūdens patēriņa
skaitītāju rādījumu salīdzināšanu, pievēršot arī uzmanību

skaitītāju derīguma termiņiem. Atgādinām, ka skaitītāji ir jāverificē trīs mēnešu
laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.
Ūdens skaitītāju rādījumi jānolasa un jāziņo katru mēnesi.
Ja ūdens patēriņš nav bijis, jānorāda 0, jo pretējā gadījumā
ūdens patēriņš tiks noteikts
pēc vidējā patēriņa iepriekšējos
trijos mēnešos.
Skaitītāju rādījumus variet
noziņot interneta vietnē www.
epakalpojumi.lv no 27. – 31.mēneša datumam un Rundāles novada domes kasēs līdz nākamā
mēneša pirmajai darba dienai.
Ar papildus informāciju varat iepazīties Rundāles novada
domes noteikumos „Rundāles
novada pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
lietošanas un aizsardzības noteikumi”, kas pieejami Rundāles novada mājas lapā www.
rundale.lv sadaļā Pašvaldība /
Pašvaldības noteikumi un Rundāles novada ziņās 2015.gada
augustā.
Komunālo pakalpojumu
dienests

SODA NEPILNGADĪGOS ALKOHOLA
LIETOTĀJUS
2015.gada 26.novembrī notika Administratīvās komisijas
sēde, kurā tika pieņemti lēmumi astoņās administratīvo pārkāpumu lietās.
Piecas nepilngadīgas personas tika sauktas pie likumā
paredzētās atbildības par alkoholisko dzērienu lietošanu.
Trim nepilngadīgajām personām, kuras vēl nebija sasniegušas 14 gadu vecumu, par alkohola lietošanu Administratīvā
komisija piemēroja audzinoša
rakstura piespiedu līdzekli- brīdinājumu.
Vienu nepilngadīgo personu,
kura bija sasniegusi 14 gadu
vecumu un atkārtoti gada laikā
tika pieķerta lietojam alkoholiskos dzērienus, Administratīvā
komisija nolēma sodīt ar naudas sodu 70 EUR apmērā.
Savukārt, otram, 14 gadu
vecumu sasniegušajam jaunie-

tim, Administratīvā komisija
piemēroja 20 EUR lielu naudas
sodu.
Par vardarbību pret bērnu
tika izskatītas divas Administratīvā pārkāpuma lietas. Vienā
no gadījumiem vainīgā persona
tika sodīta ar naudas sodu 25
EUR, bet otrā gadījumā, konstatējot vainu pastiprinošos
apstākļus, Administratīvā komisija vainīgo personu nolēma
sodīt ar naudas sodu 50 EUR.
Kādam suņa īpašniekam administratīvā pārkāpuma protokols tika noformēts par to, ka
viņam piederošais suns nebija
vakcinēts Veterinārmedicīnas
likumā paredzētajā kārtībā. Šo
personu Administratīvā komisija nolēma sodīt, izsakot brīdinājumu.
Mārtiņš Brikers,
Pašvaldības policijas
inspektors
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2016.GADĀ PIEDĀVĀSIM „PĀRBAUDĪTAS VĒRTĪBAS”
Šajā gadā esam centušies
strādāt tā, lai iedzīvotājiem
būtu regulāri pieejami daudzveidīgi kultūras un izklaides
pasākumi, domājot par dažāda vecuma novada iedzīvotājiem un arī viesiem, bagātinot apmeklētāju pieredzi
un radot pozitīvu attieksmi
pret sabiedrību un kultūras
vērtībām.
SAGLABĀS TRADICIONĀLOS
PASĀKUMUS
Lielākie un tradicionālie
pasākumi - Rundāles novada
svētki, Annas un Zemeņu diena
Pilsrundālē, Mežotnes pilskalna
svētki, Lielais Bazārs Bērstelē,
teātru sadraudzības pasākums,
tautas deju sadancis un pasākums bērniem par mūsu četrkājainajiem draugiem Svitenē.
Daudzie pasākumi ir bijuši gan
kuplāk, gan mazāk kupli apmeklēti, tādēļ veidojot nākamā gada
pasākumu plānu, esam centušies saglabāt tos tradicionālos
pasākumus, kuri rosinājuši novada iedzīvotāju interesi. Esam
arī atteikušies no dažu mazāk
apmeklētu pasākumu organizēšanas nākotnē.
Šajā gadā vairāki pasākumi notika pirmo reizi – kā, piemēram, ciklā „Atmiņu stāsti”
pulcējās bijušie kolhoznieki un
sovhoznieki, lai kopīgi atcerētos
bijušos notikumus, personības,
atgadījumus un arī kuriozus. Šis
pasākumu cikls turpināsies arī
nākamajā gadā.
Notika divi zīmējumu konkursi, sadarbībā ar Rundāles novada Mākslas studijas vadītāju Īru
Rozentāli – “Zīmējam Bībeli’ un
“Garā pupa”, izceļot mūsu bērnu
talantus un iepazīstinot plašāku
sabiedrību ar viņu darbiem. Rundālē norisinājās Aspazijas dzimšanas dienas pasākumu nedēļa,
vēl tuvāk iepazīstot dzejnieces
daiļradi un dzīvi.
Šogad iesāktais ciklā “Satiec
savu meistaru” – tiks turpināts
arī nākamajā gadā. Esam skatījuši arī vairākas izstādes – īpaši
gribu akcentēt vienreizējo “Musturdeķu izstādi” Bērsteles kultūras namā, kura tapa sadarbībā
ar Bērsteles bibliotēku. Jāatzīmē,
ka Bērsteles bibliotēka šī gada
nogalē atzīmēja 70.dzimšanas
dienu.

Mirklis no sestajiem Rundāles novada svētkiem /Foto: Ivars Bogdanovs, laikraksts „Bauskas Dzīve/”
Ļoti lepojamies ar fotogrāfiju
grāmatas „Ieskaties. Izzini. Dzīvo.
Strādā. Radi. Smaidi!” izdošanu
šogad, īpaši ar visiem aktīvajiem
mūsu novada iedzīvotājiem, kuri
iesūtīja tik daudz interesantu
fotogrāfiju, kurās bieži redzami
gan mūsu amatierkolektīvi, gan
mirkļi no pasākumiem, un tas
nozīmē, ka kultūras joma tiešām
apvieno, iesaista un saliedē mūs
visus.
Šajā gadā īpaši koši un krāšņi
izdevās mūsu novada svētki, par
to liels paldies Laurai Ārentei,
kuras iesaistīšanās un realizētais projekts deva iespēju koncertu padarīt vēl daudzveidīgāku
un krāšņāku.
PIEPILDĪJUMU ROD
MĀKSLĀ UN STĀSTOS
Jau vairākus gadus vasarā
sagaidām māksliniekus no visas
Latvijas uz Rundāles glezniecības simpoziju, kura sirds un dvēsele ir Īra Rozentāle. Šis pasākums parasti noslēdzas ar darbu
izstādi, kuru apskatot, rodas
prieks par mākslinieku redzējumu uz mūsu novada gleznainajām, skaistajām vietām. Gleznas
lieliski papildina mūsu novada
gleznu kolekciju, daļa darbu arī
aizceļo tālāk pasaulē, stāstot
par mūsu novadu.
Jau vairākus gadus Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja Aelita Ramane pulcina stāstniekus
uz Zemgales stāstnieku festivālu, arī šo tradīciju plānojam

turpināt. Šogad šis pasākums
tika realizēts pateicoties Lilitas
Lauskinieces spējai piesaistīt
finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF), uz kura
pamata kopā ar stāstniekiem
norisinājās pasākums - “Bērīts,
mans kumeliņš” divu dienu garumā.
Nākamgad, visa gada garumā Pilsrundāles bibliotēkā būs
skatāmas izstādes – ciklā “Pa
draugam”. Turklāt, Aelita plāno
arī nākamgad ar VKKF atbalstu
organizēt tikšanās ar rakstniekiem novada izglītības iestādēs.
Savukārt e-prasmju nedēļā aktīvi iesaistīsies Svitenes bibliotē-

ka, kura ir arī Biznesa bibliotēka
novadā.
Šogad lielu interesi raisošais
Leģendu nakts pasākums Svitenes pilī, noteikti turpināsies arī
nākamgad.
Vēl, nākamajā gadā esam nolēmuši kopā aicināt visus barikāžu dalībniekus, kuri devās uz Rīgu
no Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastiem.
Esam domājuši plašāk atzīmēt
mūsu kaimiņu – Lietuviešu neatkarības dienu. Vairāki pasākumi
notiks Dzejas dienu ietvaros, iesaistot šo pasākumu organizēšanā arī novada bibliotēkas.
Turpinājums ->

2016.GADA TRADICIONĀLIE KULTŪRAS PASĀKUMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20.janvāris - Barikāžu atceres pasākums Svitenes tautas
namā
20.februāris – pasākumi novadā par godu Lietuvas neatkarības dienai
No 26.līdz 28.martam - Lieldienu pasākumi novadā
No 1.līdz 3.aprīlim – „Satiec savu meistaru” pasākumi novadā
7.maijs - Lielais bazārs – jau 10 reizi Bērsteles parkā
21.maijs - Mežotnes pilskalna svētki
28.maijs - Rundāles novada teātru skate Pilsrundāles vidusskolā
4.jūnijs - Rundāles novada svētki
No 18. līdz 23.jūnijam - Ielīgošanas un Līgo svētku pasākumi
novadā
27.augusts - Pasākums bērniem un ģimenēm Saules dārzā
Svitenē
No 23.līdz 25.septembrim piektais Zemgales stāstnieku festivāls Rundālē
No 17. līdz 19.novembrim - Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumi novadā
25.decembris - Ziemassvētku koncerts Rundāles pilī
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KULTŪRA - IESPĒJA
PAŠAM RADĪT UN DOT
<- Sākums
ATZĪMĒS NOZĪMĪGAS PASTĀVĒŠANAS
JUBILEJAS
Šogad atzīmējām brīnišķīgas 20 gadu pastāvēšanas jubilejas Rundāles teātra studijai “Savējie” un
Rundāles amatierteātrim “Stella”.
Nākamajā gadā turpināsim atzīmēt mūsu amatierkolektīvu jubilejas – 10 gadu jubileju svinēs gan
Svitenes deju kolektīvs “Šurpu turpu”, gan Svitenes
amatierteātris “Šurumburums”. Uz nākamo gadu
pārcēlām arī mūsu “Magnoliju” 10 gadu jubilejas
pasākumu.
Jau 15 gadus pie Bērsteles kultūras nama darbojas Radošo izpausmju pulciņš, kura darbi bieži priecē
ar radošām izstādēm, arī šis kolektīvs nākošgad visus gaidīs uz jubilejas pasākumu.
AMATIERKOLEKTĪVU SAIMEI PIEVIENOJAS
JAUNI DALĪBNIEKI
Pavisam nesen mūsu novadā darbību uzsācis
jauns kolektīvs – Rundāles novada mūzikas grupa
“Jumts”, kuru vada mūziķis Vladimirs Berezins un
kurā kopā muzicēšanas prasmi apgūs mūsu novada
jaunieši.
Savukārt – ar nākamā gada janvārī Viesturu kultūras centrā darbību uzsāks Radošā studija bērniem
un jauniešiem, kuru vadīs Gita Granta- Vanaga. Novēlam veiksmi, radošumu un izdošanos abiem jaunajiem kolektīviem.
VEIKSMES PAMATĀ – 100% SADARBĪBA
Kultūras nodaļas vārdā vēlos pateikt lielu paldies
par atbalstu pasākumu organizēšanā visiem mūsu
kolēģiem, kuri nesavtīgi iesaistās un sniedz palīdzīgu roku jebkurā situācijā, kā arī mūsu aktīvākajiem
sadarbības partneriem – Rundāles pils muzejam,
Baltās mājas saimei, z/s “Kaži”, “Zemgaļi”, “Urštēni” un “Palejas”, Sanitai Auzai, Annai Truntikai, Mārai
Cimmermanei, Silvai Mežkauckai un visiem pārējiem, kurus nenosaucām.
Īpašu paldies sūta arī mana kolēģe Lilita Lauskiniece: “Paldies - Mārītei Škaparei, Mākslas skolas
kolektīvam, Svitenes skoliņai, Vladimiram Berezinam, “Baltās mājas” un Kandavas lauksaimniecības
tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības
kolektīvam par sadarbību “Satiec savu meistaru”
akcijā. Liels paldies Anitai Leitlantei, biedrībām “Dzīvotprieks” un „Mums pieder pasaule”, aktieriem, studijas vecākiem un kultūras atbalstītājiem! Paldies
Sandrai - viņa sapratīs, par ko. Patiesi mēs redzam
tikai ar sirdi! Veiksmīgu un veselīgu gadu!”
Nobeigumā – vēlos novēlēt, lai mums visiem veiksmīgs nākamais gads! Jaukus, sirsnīgus un mīļus
Ziemassvētkus! Īpašu sveicienu sūtam visiem mūsu
amatierkolektīviem, kā arī to vadītājiem! Bez Jums,
mīļie, mums neiztikt! Paldies, ka Jūs esat, un lai Jums
tiešām svētīgs Jaunais gads visās jomās!
Kultūras nodaļas vārdā –
Sandra Kerēvica,
Kultūras nodaļas vadītāja
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LAIKMETA DIŽAIS RUNDĀLĒ

KRIŠJĀNIS VALDEMĀRS

Rundāle var lepoties ar daudziem
slaveniem, Latvijā un pasaulē ievērojamiem cilvēkiem, kuru saknes
atrodamas mūsu novadā. Taču ir
arī tādi cilvēki, kuri šeit bijuši īsu
laiku vai pat garām gājuši. Bibliotekāru uzdevums ir meklēt, atrast
un saglabāt šo unikālo informāciju,
bet, lai tā neiegultu mapēs, mums
tā jāizstāsta jums.
Pienācis laiks, kad atzīmējam dižā
jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra 190.
gadadienu kopš viņa dzimšanas.
K.Valdemārs bija viens no latviešu nacionālās literatūras un publicistikas veidotājiem. Savos rakstos viņš uzstājās
pret vācbaltiešu muižnieku privilēģijām
Baltijas guberņās, ierosināja vairākas
pārvaldes reformas. Aicināja latviešus
un igauņus pievērsties jūrniecībai un
celt savu nacionālo pašapziņu un kultūru, sekmējot sabiedrisko kustību, kas
vēlāk ieguva Pirmās atmodas nosaukumu. K.Valdemārs tiek uzskatīts par
Jaunlatviešu kustības aizsācēju un tās
galveno ideologu. Savācis neskaitāmas tautasdziesmas, kopā ar saviem
sekotājiem (K.Baronu, F.Brīvzemnieku)
izveidojis latviešu Dainu skapi. Viņš bija
pirmais, kas iestājās par publisko bibliotēku dibināšanu.
BIOGRĀFISKI DATI
Krišjānis Valdemārs dzimis 1825.
gada 2. decembrī “Vecjunkuros” saimnieka un vēlākā Ārlavas draudzes mācītāja palīga Mārtiņa Valdemāra un
viņa sievas Marijas ģimenē. Jau piecu
gadu vecumā K.Valdemārs iemācījās
lasīt. Pēc Lubezeres skolas beigšanas
viņš strādāja Sasmakā (tagadējā Valdemārpils) par skolotāju, pēc tam Rundālē par pagasta skrīvera palīgu, vēlāk
Lielbērstelē un Ēdolē par skrīveri. Beidzis Liepājas ģimnāziju (1854), studēja
ekonomiku (tolaik sauktu par „kamerālzinātni”), tautsaimniecības organizāciju
un valststiesības Tērbatas universitātē.
Pēc Tērbatas universitātes beigšanas (1858) strādāja Pēterburgā par
Finanšu ministrijas ierēdni. 1862. —
1865. gadā viņš bija „Pēterburgas Avīžu” izdevējs. 1864. gada 18. februārī
Sanktpēterburgā salaulājās ar Rīgas
tirgotāja meitu, baltvācu rakstnieci
Luīzi Johannu fon Rammu.
1864. gadā K. Valdemārs nodibināja
pirmo latviešu jūrskolu Ainažos. 1867.
gadā Valdemārs pārcēlās no Sanktpēterburgas uz dzīvi Maskavā, kur nodarbojās ar publicistiku. Krišjānis Valdemārs miris 1891. gada 7. decembrī

Maskavā, apbedīts Lielajos kapos Rīgā.
[No T.Zeiferts “Latviešu rakstniecības
vēsture”, 1993.].
Būtiski,
ka
ap
1845.gadu
K.Valdemārs strādājis Rundālē par
skrīvera palīgu. Laikrakstā “Jaunatnes
vadonis” 1924.gada maijā tas rakstīts:
“Valdemārs nonāk Jelgavā, kur saklaušina vietu pie Rundāles pagasta skrīvera
par palīgu. Vēlāk pāriet uz Lielbērsteli.”
Rakstos varam lasīt, ka viņš visu savu
rakstveža laiku esot rakstījis dienasgrāmatu, kurā daudzas viņa atziņas rāda
vispusīgi attīstītu, no aizspriedumiem
brīvu un loģiski domājošu cilvēku. Interesanti, vai tur pieminēta arī pati Rundāle?
K.Valdemārs ļoti alka zinību un vēlējās studēt. Pastrādājot mūspusē pavisam neilgi, viņam jau bija tie gadi, kad
ģimnāzijā neuzņem un līdzekļu arī nebija. Taču viņš neapmulsa, jo mērķis bija
tik cēls, ka uzdrīkstējās rakstīt lūgumu
pašam ģenerālgubernatoram kņazam
Suvorovam. Kņazs to ievēroja un jau
1849.gadā K.Valdemārs iestājās Liepājas ģimnāzijā.
Nevaru nepieminēt kādu interesantu pasaku, par kuru K.Valdemārs raksta
kādā stāstu krājuma ievadā, jo “dažs
labs stāsts, kas bērna sirdī iespiedies,
var viņu visu mūžu pavadīt kā labs
draugs un eņģelis.”
“Reiz dzīvoja cilvēks, kas gribēja izdibināt visus Dieva ceļus, kas ir mūžība,
kā var pasaule būt nebeidzami liela utt.
Cilvēks dabūjis dullu galvu. Māju būšana
gājusi postā, bet viņš nav rimis domāt.
Reiz viņš gājis gar jūrmalu un redzējis
veci, kas smēlis ar karoti ūdeni no jūras
un lējis bedrē. Par šādu jūras izsmēlēju gudrinieks gauži smējies. Bet vecis
sacījis: redzi šo spoguli, kurā vari aplūkot savu neprātu? Kā nevari lielo jūru
ieliet mazā bedrītē, tā nevari arī Dieva
neizdibināmos brīnumus saņemt savā
mazā galviņā. To sacījis, vecis pazudis,
jo tas bijis pats Dievs un gudrinieks atstājis visas savas veltīgās domas.”
K.Valdemāram pasaka tā iespiedusies prātā, ka “viņš tajā atradis spoguli
daudzām pasaules ģeķībām, jo jūru grib
izsmelt tas, kas tēvijas un brāļu mīlestībā pastrādātus darbus aiz skaudības
nostāda par pašmīlas augļiem, kas jaunības pārgalvībā gudru un klusu vecu
cilvēku nīcina un tura par muļķi.” [No
T.Zeiferts “Latviešu rakstniecības vēsture”, 1993.].
Aelita Ramane,
Pilsrundāles [Stāstu] bibliotēkas
vadītāja
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IZVĒRTĒJOT PADARĪTO /PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ/

Arvien straujāks temps,
arvien straujāks dzīves
ritms, šķiet, tās ir galvenās
šā laika iezīmes. Ne tikai
diena un nedēļa, bet nu jau
arī mēnesis un gads ir par
īsu, lai visu iecerēto varētu
bez steigas pagūt.
Bet, kad gaisā sāk virmot
kanēļa, mandarīnu un skuju
smarža, mēs sākam just Ziemassvētku un Jaunā gada tuvošanos. Svētki ir kā atelpas
brīdis, kā atskatīšanās uz paveikto.
Skolā tas ir 1.semestra
mācību darbs. Kā mūsu skolēniem ir veicies?
Tā kā mazo pirmklasnieku
mācību sasniegumi 1.semestrī
vēl netiek vērtēti, tad viņiem
dāvinājām kolektīvu dāvanu izzinošās un attīstošās spēles.
Tās 1.klases skolēni varēs spēlēt klasē brīvajos brīžos.
Labas un teicamas sekmes, beidzot 1.semestri:
2.a klasē – Valteram Bubinskim, Patrīcijai Buividai, Dairim Buzēnam, Leldei Laurinovičai, Kitijai Markevicai, Ksenijai
Nākmanei, Adrianam Rīvānam,
Megijai Sabaļauskai, Ņikitam
Žuravļovam, Hugo Kristiānam
Baltam, Adriānai Gertmanei,
Dinam Gabrielam Māskim.
2.b klasē- Regnāram Haritonovam, Kitijai Ivanovai, Leilai
Lolitai Raudai, Anaisai Žuravļai,
Ievai Jonasei, Leonardam Nākmanim, Alekam Vasiļjevam.
3.a klasē – Sanitai Lijai
Kurtai, Līgai Atstupenai, Dainim Sivickim, Sabīnei Helvigai,
Vanesai Jakubovičai, Marutai

Opočkinai, Renātei Pudņikai,
Paulai Apsītei, Lāsmai Rozenbergai, Montai Ungurjanai, Sanijai Valinikai.
3.b klasē – Oskaram Rikmanim. Labas sekmes – Zandai Kaņepai.
4.klasē – Sofijai Mežkazei,
Anastasijai Stabrovskai, Santai Ļeonovičai, Paulai Raivai
Jutusai, Kristapam Kristiānam
Beitiņam, Evalīnai Jermakovai,
Ralfam Jaloveckim, Edgaram
Pīpiņam. Labas sekmes – Marikai Turkai.
5.klasē – Kristīnei Bitainei,
Kitijai Gāžei, Tomam Rimševicam, Ralfam Bēkam, Megijai
Danebergai, Vanesai Rikmanei, Viktorijai Rikmanei, Vairim
Strautniekam, Robertam Strupišam, Inesei Kalniņai. Labas
sekmes – Aigaram Čolno.
6.a klasē-Kristeram Odziņam. Labas sekmes – Jurijam
Gromovam, Lilianai Rozenbergai, Alisei Švedai, Kevinam Kosojam.
7.klasē – Dailai Brigmanei,
Ievai Elizabetei Saltajai, Robertam Kārlim Šmitam.
8.klasē – Dānielam Tanonam, Robertam Romanovam,
Valtam Smilgam. Labas sekmes- Rinaldam Smilgam, Ērikam Volkovam.
9.klasē – Evai Reinfeldei,
Angelikai Elmārai Židelei, Justīnei Apsītei, Diānai Turkai.
Labas sekmes- Andrai Letīcijai Trasūnei, Oļegam Gromovam, Jānim Lekavičam.
10.klasē – Mārtiņam Čerļenokam, Jānim Saltajam, Patrīcijai Šastakovičai, Adriānai Friš-

manei.
11.klasē – Zandai Iesalniecei, Dāvim Brūvelim. Labas
sekmes – Dāvim Artūram Bitem.
12.klasē – Annijai Krikščūnei, Kristianai Āriņai, Ilzei Ašmanei. Labas sekmes - Reinim
Sīmanim.
Augstākās vidējās atzīmes
5.-12.kl. grupā – Kristeram
Odziņam (6.a kl.) – 9,14; Mārtiņam Čerļenokam (10.kl.) – 9,13;
Dānielam Tanonam (8.kl.) – 9,0.
Paldies vecākiem par labajiem bērniem! Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu!
Ir skaisti, ka steidzīgajā ikdienā ir arī svētki, kad būt kopā
ar ģimeni, ar saviem mīļajiem.
Manuprāt, Ziemassvētki ir vieni
no sirsnīgākajiem un labestīgākajiem svētkiem.
Tāpēc Ziemassvētkos
dāvināsim Viens otram labus
vārdus mēs,
lai tie pavisam neizzustu
no steigas pilnās pasaules.
Dāvināsim to siltumu, kas
svecēs plīv, un neļausim, lai
vienaldzība
tik bieži sirdīs ienākt brīv.
Ziemassvētkos dāvināsim
mazliet sev egles zaļās spīts,
tad darbu kamolā kāds
dzīpars
būs Laimes mātes ieadīts.
Lai mums visiem gaiši, mīļi
un mierīgi Ziemassvētki, un
laimīgs Jaunais gads!
Daiga Saka,
Pilsrundāles vidusskolas
direktores vietniece
izglītības jomā

Ir atkal aizsteidzies viens
gads. Gadu mija ir laiks,
kad var izvērtēt padarīto
un plānot jaunus darbus.
Kāds tad 2015. gads bija?
Vienā vārdā atbildot - labs.
Svarīgākie darbi un sasniegumi:
• skola un izglītības programmas tika akreditētas uz
maksimālo termiņu- sešiem
gadiem;
• pēc centralizēto eksāmenu
rezultātiem lauku skolu grupā
bijām 2. vietā Latvijā;
• 1.-2. klašu dejotāji bija dalībnieki 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos;
• savu pirmo izlaidumu nosvinēja mūzikas un mākslas skolas jaunie ģitāristi un vokālisti;
• turpinām sadarbību ar poļu
skolēniem- gan uzņēmām
draugus, gan viesojāmies Polijā;
• turpinām skolas telpu labiekārtošanu - tika pabeigta tualešu telpu renovācija.
Protams, ka to visu mēs varējām veikt tikai visi kopā:
skolēni, skolotāji, darbinieki un
vecāki.
Lai arī daudz kas padarīts,
jāskatās uz priekšu. 2016.
gadā plānojam vairākus lielus darbus:
• turpināsim skolu telpu labiekārtošanu - tiks renovēts 3.
stāva vestibils un nomainītas kabinetu durvis, renovēsim grīdu skolas virtuvē, tiks
veikts Bērsteles skolas žoga
remonts;
• iegādāsimies jaunas tehnoloģijas ierīces, lai modernizētu
mācību procesu;
• labiekārtosim rotaļu laukumu pie Svitenes skolas;
• uzņemsim savus senos igauņu un lietuviešu draugus, jo
draudzības festivāls šogad
notiek pie mums;
• turpināsim sadarbību ar poļu
draugiem;
• svinēsim Svitenes skolas
180. dzimšanas dienu.
Novēlu visiem siltus, gaišus
Ziemassvētkus, lai labestība
un sirds siltums ienāk katrā
jūsu mājā!
Anda Liškauska,
Pilsrundāles vidusskolas
direktore
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ATZĪMĒ BĒRSTELES BIBLIOTĒKAS 70. JUBILEJU
Bērsteles bibliotēkai 70
gadi. Tā mazliet jocīgi stāvēt šī gadu skaitļa priekšā
un saprast, ka tam šobrīd
ir tieša saistība ar mani,
Bērsteles bibliotēkas vadītāju.
Pētot man pieejamās ziņas,
dokumentus, nākas apjukt. Ir
dokumenti, kuros kā bibliotēkas
dibināšanas gads tiek minēts
1945.gada nogale vai 1946.
gads. Vēl tālāk meklējot, samulstu pavisam- parādās pat
1955.gads.
Kā ir bijis patiesībā, atliek
tikai minēt. Prieks satikties un
padomāt, kā ir bijis tajos tālajos, senajos laikos, mums ir un
tieši tamdēļ tiekamies tagadgada nogalē, soli pirms gadu
mijas.
Kā jau jums ir zināms, bibliotēka ir vieta, kur iespējams ne
tikai paņemt lasīšanai jaunākas
vai vecākas grāmatas, bet arī
uzzināt svaigākos un aktuālākos jaunumus no laikrakstiem,
žurnāliem. Tā arī bija pirmā
vieta, kur meklēju jebkādas ziņas par Bērsteles bibliotēkas
dibināšanu - 1945./1946.gada
periodikas izdevumi.
Diemžēl, meklējumi nevainagojās panākumiem. Ziņas par
bibliotēkas dibināšanu neatradu, bet toties uzzināju daudz
interesantu ziņu par tiem cilvēkiem, kuri, iespējams, ir nākuši
uz bibliotēku.
„Plašajās remonta darbnīcās
pēc papuves uzaršanas novietoti
septiņi saimniecības traktori. Te
tos pārbauda un izdara kārtējos
remontus pašu traktoristu spēkiem. Arī ziemu neviens traktors
nav vests citur remontēt, bet viss
padarīts ar pašu rokām. Liels
palīgs traktoristiem ir kalējs Indrulis, kas pats izgatavo daudzas
komplicētas mašīnu daļas. Vienu
galu no lielās dzīvojamās ēkas
iekārto bērnudārza vajadzībām.
Bērsteles padomju saimniecībā
52 strādniekiem un darbiniekiem
ir 15 bērni vecumā no 3-10 gadiem. Bērnudārza audzinātāja
atvesta no Rīgas. Tā ir ar lielu
praksi šajā nozarē un jau no pirmās dienas ieguvusi mazo pilsoņu draudzību.
Bezģimenes strādniekiem ierīkots kopgalds. Pusdienās spēcinoša barība gaumīgi iekārto-

Mirklis no 70gadu svinībām 11.decembrī. Pirmā no kreisā – Velta Poča, ilggadīgā Bērsteles bibliotēkas
vadītāja, Anita Šveda, tagadējā Bērsteles bibliotēkas vadītāja, un Anita Maldute, Vecrundāles
bibliotēkas vadītāja, izzinot bibliotēkas vēstures līkločus /Foto: no Bērsteles bibliotēkas arhīva/
tās ēdamās telpās. Saimniece darbinieki ļoti bieži. Petrova vidusskolas direktore, bet 1976.
pieņemta no Mežotnes mājtu- Lidija, Savelkova Anna, Petro- gadā darbu sāk visilggadīgākā
rības skolas audzēknēm un prot va Elita- šīs visas kundzes ir bibliotēkas vadītāja Velta Poča,
likt lietā savu kulināro mākslu. strādājušas bibliotēkā un no- kas lielu daļu sava aktīvā darStrādniekiem gaļas un piena drošinājušas bibliotēkas darbu, ba mūža- 25 gadus- veltījusi
ēdieni, svaigi gurķi un salāti, atbilstoši tā laika prasībām.
bibliotēkai. Joprojām ir aktīva
par ko rūpējas dārzniece B.Sīle.”
Savukārt laikrakstā “Pa- grāmatu lasītāja, atļaušos pat
[Laikraksts “Cīņa”, 1945.gada 5. domju Jaunatne” 1963.gada teikt, ka “gardēde”, jo vienmēr
jūlijs]
13.oktobra numurā var lasīt, ka tiek izvēlētas jaunākās grāTā, lūk ir izskatījies Bērste- Bauskas pusē rit politiskās lite- matas, kas nupat ir iznākušas,
les pusē, kad nesen ir beigušās ratūras propagandas un izplatī- sacēlušas rezonansi mēdijos
kara šausmas un cilvēki sāk šanas mēnesis.
vai presē, atstājušas pēdas
jaunu dzīvi.
“No rajona centra tālāka- Latvijas kultūras telpā. Patiess
Par bibliotēkas izveidotājiem jās Raiņa, Zālītes un Bērsteles prieks par šādiem bibliotēkas
ziņu nav. Uzzināt var tikai to, ka padomju saimniecībās un citur apmeklētājiem, kas ir savā lailielāko laika sprīdi tā ir bijusi kā iekārtoti politiskās literatūras kā likuši stabilus pamatus bibarodbiedrības bibliotēka. Pir- kioski, kur pārdod marksisma-ļe- liotēkai šodienā.
mās ziņas par bibliotēkas vadī- ņinisma klasiķu darbus, brošūras
2001.gadā V.Poča dodas
bu parādās 1951.gadā, tad tiek par partijas CK Plēnuma lēmu- pelnītajā atpūtā, beidzot savas
minēta vadītāja Zvejniece, ku- miem un materiālus politisko darba gaitas, bet viņas vietā
ras vārds, diemžēl nav zināms. pulciņu klausītājiem”.
nāk jauna meitene, Inta MihaiViņa bibliotēku vadījusi deviņus
1974.gadā par bibliotē- lova, kas bibliotēku vada līdz
gadus. Šajā laika sprīdī man arī kas vadītāju strādā Anatolijs 2014.g.martam. Savu darbu
nav izdevies atrast informāciju Karpovs, jau iepriekš iepazīts I.Mihailova vienmēr ir darījusi
par notikumiem, kas saistīti ar Bērsteles bibliotēkā kā foto- ļoti uzcītīgi un kārtīgi, cilvēki ar
bibliotēku, bet darbs un sadzīve grāfs, kurš veidojis iespaidīgo cieņu atceras šo laiku.
periodikā tiek atspoguļota ļoti foto materiālu par šo ciemu.
Ir klāt šodiena, kad bibliotēplaši. Pētot tā laika izdevumus, Iespaidīgā foto arhīva atraša- ka ir nosvinējusi savu skaisto
uzzinu, ka tiek paplašināts lau- nās bibliotēkā, acīm redzot ir dzimšanas dienu. Kādu es reku medicīniskais tīkls, kas tieši likumsakarīga.
dzu šo bibliotēku? Es to redzu,
skar arī Bērsteles iedzīvotājus.
Joprojām ļoti aicinu vietējos kā tādu ņipru kundzīti, 70-gad“Pašlaik beidz iekārtot vēl iedzīvotājus nākt uz bibliotēku, nieci, kas spēj tikt līdzi laika plūvienu lauku slimnīcu Sesavā. Tā apskatīt fotogrāfijas un kopī- dumam, mainīties tajā, attīstīapkalpos padomju saimniecības giem spēkiem mēģināt atpazīt ties un mans darbs tajā būtu
“Bērstele” strādniekus un Ļeņina attēlos redzamos cilvēkus, lai- tā vērts, lai pēc laika, papildinot
vārdā nosauktās saimniecība ku, vietas un notikumus. Domā- garo bibliotēkas vadītāju saarteļa, kā arī kolhoza “Padom- ju, ka šī fotoarhīva sakārtošana rakstu, man nebūtu jākaunas,
ju jaunatne” kolhozniekus” [“Par būtu liels cieņas apliecinājums ka arī mans vārds tur ir minēts.
atgriešanos dzimtenē”, 1956.g. gan bijušajam bibliotēkas vadīAnita Šveda,
16.decembris]
tājam, gan bibliotēkai pašai.
Bērsteles bibliotēkas
Un tad jau klāt arī 60-tie
1975.gadā bibliotēku vada
vadītāja
gadi, kad bibliotēkā mainās Agra Zaķe, kas šobrīd ir Iecavas
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SVĒTKU SVINĒŠANAS IETEIKUMI NO
MĀRPUĶĒNIEM

Rūķīgs sveiciens visiem svētkos!!!!!!!
Pavadot veco un sagaidot jauno gadu, zīlējam,
vērojam, nosapņojam to,
kāds būs tas nezināmais –
Jaunais. Mārpuķītē daži no
vecākajiem, Zaļās grupas,
bērniem nākamo gadu prognozē tā:
Kristers – Pērtiķa gads varētu būt bagāts.
Alens – Man pērtiķa gadā
būs vajadzīga gudrība un drosme, lai varētu iet uz skolu.
Jānis – Nākamajā gadā gribu apgūt vairāk gudrību.
Rihards – Mans Pērtiķa
gads būs jautrs.
Gustavs – Pērtiķa gads būs
pārsteigumiem pilns.
2015.gads noslēdzas ar domām un rīcību par klimata pārmaiņām, tāpēc vēlamies padalīties ar dažiem ekoloģiskiem
ieteikumiem, kas var noderēt
gan šajos, gan citos svētkos
visa nākamā gada garumā. Tos
saņēmām no Ekoskolu kustības
draugiem.
GARDUMI UN CIENASTS
Izvēlies vietējo, bioloģiski
audzēto produkciju! Mazāk ēd
sintētiskos saldumus.
Patērē pēc iespējas mazāk
dzīvnieku izcelsmes produktus.
Esi ekonomisks – neradi pārtikas atkritumus!
Mīli sevi - nepārēdies!
ROTĀJUMI UN DEKORĀCIJAS
Izmanto jau esošos resursus

– lentītes, kastītes, papīru!
Salasi dabas materiālus –
čiekurus, zariņus, mizu!
Gatavo rotājumus pats!
Ej pats pie eglītes un nosvini
mežā, neliec tai nākt pie sevis
uz mājām!
DĀVANAS
Izmanto materiālus otrreiz
(pudeles kā svečturus, no sveču
galiem lej jaunas sveces)!
Iesaiņo dāvanas dabai draudzīgos materiālos vai izmanto
lietas un iepakojumus otrreiz!
Pirms pērc dāvanu, pārliecinies, ka saņēmējam tā patiešām vajadzīga!
Labākā dāvana – siltas sarunas ar mīļajiem. Dāvini kopā
būšanas laiku (teātra biļeti, vakariņas)!
CITAS LIETAS
Attiecies ekonomiski (izslēdz
eglītes lampiņas, samazini apkuri, kamēr neesi mājās)!
Izkaltē mandarīnu miziņas
un izmanto kā kurināmo kamīnā, istaba smaržos fantastiski.
Dedzini dabīgu izejvielu (sojas, palmu vaska, bišu vaska)
sveces!
Dziedi latviešu Ziemassvētku dziesmas!
Lai skaisti un priecīgi
Ziemassvētki!
Lai zaļš, jautrs, kustīgs, veselīgs,
saudzīgs nākamais gads!
Novēl mārpuķēni!
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NOTIKUMIEM BAGĀTS GADS

17.decembrī pensionāru apvienība „Sudrabupe” pulcējās uz gadskārtējo Ziemassvētku pasākumu, lai kopā
ar draugiem izvētītu padarīto un neizdarīto gada garumā.
Mūsu darba galvenā prioritāte ir kaut mazliet paplašināt
savu zināšanu loku un
sniegt šo iespēju arī pārējiem Rundāles novada iedzīvotājiem, piedaloties mūsu aktivitātēs.
Tāpat kā iepriekšējos gados rakstījām projektu Rundāles
novada domes finansiālam atbalstam sabiedrisko organizāciju darbības nodrošināšanai. Tā ietvaros organizējām tikšanos
ar rakstnieci I.Jērumu un aktrisi R.Devīti. Pasākums bija interesants un ļoti kupli apmeklēts.
Interesants, pieredzes bagāts, izzinošs un sirsnīgs bija divu
dienu brauciens uz Latgali, kura laikā tuvāk iepazinām Daugavpili, Rēzekni un Ludzu. Mūsu novadā daudz varētu pamācīties no Ludzas novada cilvēkiem, šoreiz mēs nedomājam tikai
pensionāru apvienību, bet pārējās novada iestādes: muzejus,
domi, skolas u.t.t. Paldies viņiem visiem par atsaucību un viesmīlību!
Vēl projekta ietvaros mēs apmeklējām Rīgas Brāļu kapus.
Tas sakrita ar 100gadadienu, kopš to dibināšanas. Interesants
un izzinošs bija gida stāstījums. Nolikām arī ziedus un aizdedzām svecītes. Šajā pašā reizē apmeklējām arī Dailes teātra
izrādi „Ar vīru nav viegli”. Visos pasākumos, kuri tika organizēti
projekta ietvaros, iespēju robežās piedalījās ne tikai „Sudrabupe” biedri, bet arī citi interesanti.
Taču mēs nestrādājam tikai projekta ietvaros. Kā katru
gadu arī šogad piedalījāmies talkā Svitenes pagastā aprīlī,
bet jūlijā bijām arī talkā Rundāles pils rožu dārzā novākt ziedlapiņas. Katru gadu pie mums ierodas kāda pensionāru grupa
pieredzes apmaiņā no kāda tālāka novada.
Šoreiz tie bija Priekuļu novada Liepas pagasta seniori. Ekskursija pa mūsu Svitenes pagastu, kur ir daudz ko redzēt, tiek
vārīta ugunskura zupa, dziedāts, rīkotas dažādas atrakcijas. Ir
jautri un interesanti.
Šovasar iepazinām no mums netālu esošo Bruknas muižu
un Bauskas pili. Pēc tikšanās ar mācītāju Mediņa kungu radās
daudz pārdomu. Teātra dienu ietvaros apmeklējām Nacionālā
teātra izrādi „Žurka klāt”.
Ļoti pamācoša un iedvesmojoša bija tikšanās ar Bauskas
pensionēto skolotāju T.Zoni, kura septembrī bija svētceļojumā
uz Medžugorji. Varējām tikai apbrīnot un mācīties, kā cilvēks
arī seniora vecumā var pārvarēt dažādas grūtības un iedvesmot citus.
Šī tikšanās lika pārdomāt arī katram savu vērtību skalu. Lai
gan esam seniori, mums nav sveša arī veselīga dzīvesveida
problēmas un skaistumkopšanas noslēpumi, tāpēc bijām aicinājuši ciemos šīs jomas speciālisti. Kā katru gadu rīkojām arī
piemiņas brīdi represētajiem. Šogad ciemos bija mūsu novada
iedzīvotājs A.Pēkalis.
Mums bija bagāts „apaļo” jubileju gads, četri mūsu biedri
sasniedza 70, bet viens 75. Šīs ir īpašas reizes ar īpašu programmu. Iespēju robežās esam centušies apmeklēt Svitenes
pagasta un Rundāles novada pasākumus.
Visas raizes, rūpes garām,
Gada ritums piepildīts....
Lai visiem priecīgi un jauki Ziemassvētki un Dieva svētīts,
lai atnāk jaunais gads!
Velta Kočajeva,
NVO „Sudrabupe”
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NOVADA ZEMNIEKI UN UZŅĒMĒJI IZZINA BALTKRIEVIJAS
LAUKSAIMNIECĪBAS PIEREDZI
No 1.līdz 4.decembrim novada zemnieku un uzņēmēju delegācija kopā ar Rundāles novada
domes izpilddirektoru Aigaru
Sietiņu un Uzņēmējdarbības un
kompetenču attīstības centra
vadītāju Ludmilu Knoku atradās Svisločas rajona pašvaldībā
Baltkrievijā. Brauciena mērķis –
iepazīt vietējo uzņēmējdarbības
un lauksaimniecības piedāvājumu, pieredzi.
„Uzņemšanas
programmu
gatavoja Svisločas izpildkomitejas Lauksaimniecības pārvalde
kopā ar Kultūras nodaļu. Mēs
apmeklējām vietējās saimniecības un turpinājām pārrunas par
iespējamajiem projektu konceptiem Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā, kas tiks atvērta 2016.
gadā,” stāsta Ludmila Knoka.
Saimniecības, kuras apskatītas Svisločā, bijušas salīdzinoši
lielas. „Apsaimniekojamā zeme
veido vairākus tūkstošus hektāru, tiek nodarbināti vairāki simti
cilvēku. Pārsvarā tās ir daudznozaru saimniecības, kas nodarbojas ar lopkopību, graudkopību,
dārzeņu audzēšanu un pārstrādi.
Katrai šādai saimniecībai gadā
ir jānodrošina noteikts investīciju apjoms un tās var būt gan
valsts, gan „ārējās” investīcijas,
piemēram, piena saimniecība,
kurai galvenais investors ir tabakas nozarē strādājošs uzņēmums. Dažām saimniecībām
valsts investīciju apjoms ir lielāks, dažām – mazāks,” atklāj
L.Knoka.
„Mūs uzņēma ļoti sirsnīgi.
Kaut pirmajā vakarā ieradāmies
ar divu stundu nokavēšanos, mūs
gaidīja gan siltas vakariņas, gan
Svisločas rajona izpildkomitejas
vadība, tostarp – priekšsēdētājs.
Otrajā dienā, kamēr mūsu delegācija iepazina Svisloču, es devos uz Minsku pie zemnieka, kurš
nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu. 40 hektāru lielā platībā tiek
audzēti dažādi zaļumi, kas tiek
piegādāti Minskas tirgum. Trešajā dienā apskatījām Belovežas
gāršu, vietējo slimnīcu, Mūzikas
un mākslas skolu, pilsētas attīrīšanas iekārtas. Apmeklējām
arī vienu zemnieku saimniecību,

Minskā eksperimentālajā rūpnīcā ražots atvieglotais visurgājējs
minerālmēslu izsējai un lauku miglošanai. Jauna veida mīkstās
bezprotektora riepas, veicot lauku apstrādi sējumiem, nenolauž un
neiemīca zemē asnus, līdz ar to visurgājējs var strādāt bez tehnoloģiskajām sliedēm/ Foto: Ojārs Baltiņš/
kura nodarbojas ar dārzeņu audzēšanu, graudkopību un nesenā pagātnē - ar cūkkopību. Šī
saimniecība darbojas bez valsts
finansējuma un apstrādā virs
700 hektāru lielu zemes platību,”
stāsta novada zemnieks Māris
Leitlants.
Šī Mārim ir jau otrā reize tāpat kā Ivaram Punkam un Jonam
Kirkilam, kad pabūts Svisločā.
„Daudzas lietas jau bija zināmas, citas jaunas. Manuprāt,
šādi braucieni ir lielisks veids,
kā iegūt jaunas zināšanas, pieredzi, salīdzināt zemes apstrādāšanas metodes un, iespējams,
par prieku sev, atklāt, ka dažas
lietas mēs Latvijā darām labāk,
piemēram, kvalitatīvāk apstrādājam zemi,” savās pārdomās
dalās Māris.
„Visi kopā izgājām 2,5 km
garu eko taku Belovežas garšas
liegumu daļā. Milzīgie koki, stāvošie un arī nokritušie, atstāja
lielu iespaidu uz visiem dalībniekiem. Mēs arī apmeklējam
no centra attālinātus ciematus
pašā Polijas pierobežā, kur visa
dzīve noris kultūras centros, kas
nodrošina cilvēkiem atpūtas un
lietderīga laika pavadīšanas iespējas. Katrā vietā priekš mūsu
delegācijas tika sagatavota
īpaša programma, ar mērķi parādīt kultūras un nodarbošanās
daudzveidību. Noklausījāmies

sieviešu kora koncertu, folkloras dueta dziesmas. Vairākās
vietās tikām uzrunāti baltkrievu
valodā, arī skolas muzejā skolēni
sniedza teatralizētu prezentāciju savā valsts valodā. Praktiski katrā vietā tika sagādāts arī
cienasts vai kādas dāvaniņas,
tajā skaitā meža ogu ievārījumi, no salmiem pīti zvaniņi. Ļoti
labi, ka delegācijas dalībnieki,
gatavojoties šim braucienam,
arī bija paņēmuši līdzi Latvijai,
Zemgalei un Rundālei raksturīgus suvenīrus. Viesmīlības un
kulinārijas tradīcijas Baltkrievijā
ir ļoti spēcīgas, tur ir ko mācīties
un ir ko piedāvāt no mūsu puses.
Manuprāt, cilvēku gatavība atvērties svešiniekiem un uzņemt
nepazīstamus cilvēkus, kā savus
draugus, spēja dalīties un vēlme
radīt pozitīvas emocijas - ir galvenais nosacījums jebkurai sadarbībai. Un praktisks ieguvums
pēc brauciena ir ne tikai nodibināto biznesa kontaktu skaits, bet
arī liels gandarījums no visa redzētā, dzirdētā, pārdzīvotā. Viss
kopā tas dod pārliecību, ka tāda
veida sadarbība ir nepieciešama
un bagātina abas puses,” spriež
Ludmila Knoka.
„Mana galvenā atziņa – mēs
šeit, Latvijā, tomēr darām visu
pareizi, lauksaimniecība attīstās pareizajā virzienā. Kapitālisms tomēr ir pašpietiekams, un

Vienā no Svisločas rajona skolām, kura atrodas Beložas gāršas
tuvumā, izveidots gāršas muzejs.
Ekspozīciju ļoti iespaidīgi papildina skolas audzēkņu teatralizētais
uzvedums. Skolā mācās tikai
68 skolēni, no kuriem 12- pirmsskolas vecuma
/Foto: Māris Leitlants/
ekonomiskie procesi tirgū paši
daudz ko sakārto. Katrā gadījumā šis brauciens bija tiešām
lietderīgs un interesants, lai salīdzinātu, uzzinātu un galu galā
atcerētos to, pie kādas sistēmas
atgriezties vairs negribētos,” savās pārdomās dalās brauciena
dalībnieks Valdis Ārents.
Šis bija jau otrais brauciens,
kad mūspuses zemnieki un uzņēmēji devās uz Svisloču. Pirmais
notika 2013.gada oktobrī, kad
tika apmeklēti Svisločas lauksaimniecības un tūrisma jomā
strādājošie uzņēmumi. Svisločas
uzņēmēji Latviju apmeklēja pērn,
iepazīstot lauksaimniecības un
tūrisma jomu piedāvājumu Rundāles un kaimiņu novados.
Plānots, ka Baltkrievijas zemnieki un uzņēmēji Rundālē viesosies 2016.gadā.
Draudzība ar Svisloču iedibināta 2012. gadā, parakstot sadarbības līgumu. Līgums starp
Rundāles pašvaldību un Svisločas rajona izpildkomiteju paredz
veicināt sadarbību kultūras, izglītības, sociālajā un uzņēmējdarbības jomās.
Kristīne Kociņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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IZSTĀDĒ BIBLIOTĒKĀS VARĒS IEPAZĪTIES
AR ZIVJU DAUDZVEIDĪBU

Nr. 12 (222) 2015.gada Decembris

SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ DARBU
UZSĀKUSI PSIHOLOĢE
Rundāles novada Sociālajā
dienestā no 1.decembra darbu
uzsākusi psiholoģe Inese Beleviča.
Psiholoģes pienākumos ir
sniegt konsultācijas krīzes situācijās nonākušām personām,
veikt grupu darbu konkrētām
mērķu grupām - līdzatkarīgie,
vientuļās mātes, bērni, atkarīgie, pensionāri, kā arī sniegt
atbalstu personām, kuras ir
zaudējušas sociālās funkcionēšanas spējas un viņu tuviniekiem.
Tiks turpinātas arī indivi-

No 18.janvāra Bērsteles un Svitenes bibliotēkās

būs aplūkojama interaktīva izzinoša izstāde „Lielas zivis, mazas zivis”, kas veltīta daudzveidīgajai zivju pasaulei un ar izzinošu spēļu,
uzskates materiālu palīdzību atklāj zivju noslēpumus gan lieliem,
gan maziem.
Skolas bērniem un jauniešiem ir iespēja pieteikties arī uz izzinošām
nodarbībām pēc iepriekšējās pieteikšanās pie Vitas Reinfeldes pa
tālruni 29177996.

duālās un grupu konsultācijas
nesekmīgajiem
skolniekiem,
kā arī nepieciešamības gadījumā iedzīvotāju konsultācijas
pēc pieraksta. Prieks par mūsu
novada iedzīvotājiem, kuri pagājušajā gadā aktīvi iesaistījās
grupu nodarbībās. Turpmāk šādas atbalsta grupas tiks turpinātas.
Psiholoģes Ineses Belevičas
kontaktinformācija:
e-pasts:
inese.belevica@rundale.lv, mob.
tālr. 26116847
Kristīne Brūvele,
Sociālā dienesta vadītāja

ZIEMASSVĒTKU KARUSELIS
PILSRUNDĀLES VIDUSSKOLĀ

SVITENĒ RADA PIPARKŪKU ŠEDEVRUS

Attēlā: Eva Reinfelde gatavo pašas izprojektēto pili
/Foto: Vita Reinfelde/
Tieši pirms pirmās adventes Svitenes tautas nama
virtuvē rosījās 22 lieli un
mazi Svitenes iedzīvotāji,
gatavojot piparkūku namiņus.
Lielākā daļa dalībnieku namiņus gatavoja pirmo reizi, tādēļ šoreiz galvenais uzdevums
bija panākt, lai namiņš turas
kopā.
Visi darbnīcas dalībnieki gan
šo pārbaudījumu neizturēja, un,
kad saprata, ka nemaz tik viegli to namiņu kopā saturēt nav,
aizgāja mājās, tā arī nepabei-

dzot savus darbiņus. Bet tie,
kuriem pacietība bija lielāka,
piparkūku mājiņas izcepa, salīmēja un izrotāja.
Un tā nu Svitenes bibliotēkā
līdz Ziemassvētkiem bija apskatāmas 13 piparkūku mājiņas, kuras uz Ziemassvētkiem
gatavotāji saņēma kā dāvanu,
bet visvairāk bibliotēkas apmeklētājiem iepatikušo mājiņu
gatavotāji saņēma pārsteiguma dāvaniņas.
Vita Reinfelde,
Jauniešu biedrība „Mums
pieder pasaule”

17.decembrī Ziemassvētku pasākums notika pirmajām četrām klasēm. Tā laikā 2.klases skolēni rādīja pašu
uzvestu izrādi, kurā piedalījās arī pārējās klases. Labākie saņēma pateicības rakstus un grāmatas par labām
sekmēm mācībās, kam sekoja arī Ziemassvētku vecīša
vadītās rotaļas un dāvātās paciņas.
Tajā pašā dienā pamatskolas un vidusskolas skolēniem notika sporta sacensības (basketbols un futbols), viktorīna, kā arī
radošā daļa. Viktorīnā skolēni pārbaudīja savu erudīciju, atbildot uz dažādiem jautājumiem par Ziemassvētku ēdieniem,
simboliem, minot dziesmas un filmas, bet radošajā daļā klases
gatavoja priekšnesumu, ko rādīt 18.decembra svinīgā pasākuma laikā. Vēlāk skolēni turpināja jau ierasto tradīciju- skatījās
multfilmu „Ziemassvētku dziesma”.
18.decembrī svētkus svinēja pamatskolēni un vidusskolēni,
bet sākumskolas skolēniem bija „Klases egle”. Šajā dienā visi
skolēni saņēma arī liecības, bet vakarā bija iespēja doties uz
diskotēku, lai izbaudītu brīvlaika sākšanos.
Kristiana Āriņa,
Pilsrundāles vidusskolas skolniece
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AICINA UZ 1991.GADA BARIKĀŽU 25 GADU
ATCERES PASĀKUMU RĪGĀ
Kultūras ministrija sadarbībā
ar Latvijas Kultūras akadēmiju un
1991.gada barikāžu dalībnieku
biedrību, atzīmējot 1991.gada barikāžu 25.gadadienu, 2016.gada
16.janvārī rīko atceres pasākumu
Rīgā, kas iecerēts kā paaudžu tikšanās atmiņās un mūzikā. Pasākumā
tiek gaidīti barikāžu dalībnieki un
viņu tuvinieki unikālā nevardarbīgās
pretošanās brīža atcerei.
Pasākumā aicināti piedalīties
barikāžu dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem.
Kā iespējamā pasākuma norises
vieta tiek plānots Starptautiskais
izstāžu centrs Ķīpsalā. 1991.gada
barikāžu atceres pasākumā piedalīsies sabiedrībā zināmas personas,
tostarp Latvijas Valsts prezidents.
Programmā paredzēti barikāžu pie-

miņai veltīti video stāsti, uzrunas,
dzejas lasījumi un muzikāli priekšnesumi. Muzikālo programmu nodrošinās grupas „Dzelzs vilks”, jaundibinātā mūsdienu tautas mūzikas
apvienība „Jauno Jāņu orķestris”,
muzikālā apvienība „Raxtu raxti”,
etnorokgrupa „ElektroFolk”, Latvijas
Kultūras akadēmijas jauktais koris
„Sola”, Rīgas Tehniskās universitātes studentu pūtēju orķestris SPO,
kā arī jaunā un talantīgā dziedātāja
Aleksandra Špicberga un citi.
Dalībnieku pieteikšanās pasākumam tiek organizēta līdz 2016.
gada 11.janvārim (ieskaitot), rakstot uz e-pastu barikades@lka.edu.
lv vai zvanot pa tālruni 67213525.
Kultūras ministrijas sagatavotā informācija

SPORTA AKTUALITĀTES
ru savienības (LSVS) organizētajā
sporta veterānu salidojumā ar LSVS
balvām tika apbalvoti sekojoši Rundāles novada sporta veterāni:
- Artis Kamols ar medaļu: LSVS
2015.gada sporta laureāts, par uzvaru Pasaules meistarsacīkstēs airēšanā;
- Aivars Kamols ar LSVS medaļu: SPORTA SLAVA par ieguldījumu
galda tenisā un 80 gadu jubilejā.
NOSKAIDRO LABĀKOS
BADMINTONA SPĒLĒTĀJUS
12.decembrī Pilsrundāles vidusskolā norisinājās Rundāles novada
čempionāts badmintonā.
Vīriešu grupā pirmo vietu izcīnīja Eduards Zimka, otro - Kaspars
Frosts, trešo - Jānis Razalinskis.
Sievietēm 1.vietu ieguva Ieva Kirkila, 2.vietu -Inese Mežkaze, bet
3.vietu sadalīja trīs meitenes līdz
11 gadu vecumam - Aleksandra Turova, Anastasija Stabrovska, Sofija
Mežkaze.
APBALVO AR LATVIJAS SPORTA
VETERĀNU-SENIORU
SAVIENĪBAS BALVĀM
5.decembrī Rīgā Lielajā ģildē
Latvijas sporta veterānu-senio-
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AICINA UZ GALDA SPĒĻU
SACENSĪBĀM VIESTUROS
Viesturu kultūras centrā 2016.
gada 23.janvārī plkst. 11.00 notiks
sacensības novusā, galda tenisā,
galda hokejā un dambretē.
Sacensībās aicināti piedalīties
Rundāles novada iedzīvotāji bez
vecuma ierobežuma. Dalībnieki tiks
dalīti sekojošās vecuma grupās bērni līdz 10 g.v., jaunieši no 11-16
g.v., jaunieši un pieaugušie no 16
g.v.
Katra sporta veida pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar medaļām.
Ieva Kirkila,
Sporta nodaļas vadītāja

IESPĒJA PIETEIKTIES UZ ZEMES NOMU NOVADĀ
Kadastra
Apzīmējums

Nosaukums

Platība (ha)

Rundāles pagasts
40760030200
40760030213
40760030272
40760030286
40760030304
40760030335
40760030436
40760030594
40760100044
40760030457
40760030564
40760030565
40760080095
40760080121
40760080141
40760070147
40760080173
40760080178
40760080183
40760080192
40760080193
40760080211
40760080197
40760080218
40760080223
40760080224
40760080226
40760080227
40760080236
40760080244
40760080252
40760080249
40760080253
40760080256
40760080265
40760080266
40760080270
40760080271
40760080273
40760080277
40760100029
Svitenes pagasts

Duksti
Pilsrundāle 10
Pilsrundāle 69
Pilsrundāle 84
Pilsrundāle 103
Pilsrundāle 136
Pilsrundāle 137
Pilsrundāle 137
Rundāles pagasta zemes
Rundāles pagasta zemes
Pilsrundāles garāža 66
Pilsrundāles garāža 67
Saulaines mazdārziņš 1.6
Saulaines mazdārziņš 5.4
Saulaines mazdārziņš 3.4
Saulaines mazdārziņš 3.10
Salaines mazdārziņš 3.34
Salaines mazdārziņš 3.39
Saulaines mazdārziņš 3.43
Saulaines mazdārziņš 4.8
Saulaines mazdārziņš 4.20
Saulaines mazdārziņš 4.11
Saulaines mazdārziņš 4.14
LLT 258
LLT 272
LLT 149
LLT 139
LLT 122
LLT 270
LLT 251
LLT 160
LLT 285, 185
LLT 268
LLT 134
LLT 161
LLT 290
LLT 254
LLT 271
LLT 174
LLT 205
Rundāles pagasta zemes

3,3000
0,0300
0.0300
0.0300
0,0300
0,0300
0.2500
0.0100
0.1800
0.5200
0,0100
0.0073
0.0500
0.0250
0.0250
0.0500
0.0500
0.0500
0,0500
0.0500
0.0500
0.0500
0.0500
0,0800
0,0690
0,0450
0,0450
0,0380
0,0500
0,0370
0,0200
0.0300
0,0370
0,0410
0,0190
0,0880
0,2340
0,0590
0,0400
0,0500
0,1200

40880010095
40880040197
40880040315
40880040377
40880040380
40880040432
Viesturu pagasts

Pašvaldībai piekritīgā zeme
Vizbuļi-2
Svitenes mazdārziņi
40880040377
40880040024
Pašvaldībai piekritīgā zeme

0.7000
1,8000
0.1000
0.1000
0.2000
1,3100

40960070193
40960070302
40960070355
40960070100
40960070191
40960070263
40960070276
40960070291
40960080085
40960040213
40960100013

Zeme pie upes
Bērsteles lauki
Pie tilta
Bērsteles pļavas
Mazdārziņi
Bērsteles mazdārziņi
Bērsteles lauki
Bērsteles lauki
Vairogu mazdārziņš 6
Jaunā māja 1
Kukšu krogs

2.8000
0.7200
0.2600
3,0000
0,1800
0,1800
0,8900
0,1700
0,1691
0,8100
1,8000
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RAŽĪGI SVEICIENI
RUNDĀLES NOVADA

15.janvārī Platones pagasta
amatierteātra viesizrāde Bērsteles
kultūras namā

JUBILĀRIEM!
75

15.janvārī plkst. 16.00
radošā darbnīca pieaugušajiem
“Tekstīlijas”
Viesturu kultūras centrā

DECEMBRA
Česlava Mangina
Regīna Muižzemniece
Valija Bille
Žanis Purvišķis

70

Aldona Grabovska
Elvīra Zeme

7.JANVĀRIS PLKST.17.00
ZVAIGZNES DIENA –

PASĀKUMS BĒRNIEM VIESTURU
KULTŪRAS CENTRĀ

65

Anatolijs Vasiļevskis
Dzintra Freimane
Dzintra Mihailova
Intis Lūsis
Vladislavs Noviks
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Brigita Seškēna
Ilga Vaičūne
Jurijs Helvigs
Silvija Segliņa

17.janvāris plkst. 16.00 R. Blaumanis
“Velniņi” Īslīces amatierteātra “Dadži”
viesizrāde Svitenes tautas namā
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Nr. 12 (222) 2015.gada Decembris
NO 18. LĪDZ 31.JANVĀRIM MĀKSLAS DARBU - GLEZNU IZSTĀDE
SADARBĪBĀ AR MĀKSLINIECI INDRU
LIEPU BĒRSTELES KULTŪRAS NAMĀ

20.JANVĀRĪ PLKST. 19.00

BARIKĀŽU ATCERES PASĀKUMS
RUNDĀLES NOVADA BARIKĀŽU
DALĪBNIEKIEM
SVITENES TAUTAS NAMĀ
BĒRNU ZĪMĒJUMU IZSTĀDES
„1991. GADA JANVĀRIS BĒRNU ACĪM”
ATKLĀŠANA, PATRIOTISKI MUZIKĀLA DZEJAS
PROGRAMMA AR AIGARA URTĀNA
UN RAITA SIRMAŅA
PIEDALĪŠANOS, ZIGURDA VIDIŅA
FILMAS “TĒVU BARIKĀDES”
DEMONSTRĒŠANA,
ZIEDU NOLIKŠANA PIE PIEMIŅAS
AKMENS SAULES DĀRZĀ,
ATCERES UGUNSKURA IEDEGŠANA
Lūgums barikāžu dalībniekiem pieteikt dalību
pasākumā pa tālr.26672682 (Sandrai)
līdz 13.01.2016.

Gaidis Vilcāns
Pēteris Kanna
Uldis Kalns

50

Aelita Ramane
Genādijs Proņins
Gundars Pīpiņš

Lai silta vasara, lai ziemā sniegs,
Lai darbs, lai draugi un pa reizei prieks,
Lai dvēselē var baltu domu dziju vīti,
Lai atnāk viss, ko gribas sagaidīt!

Sveicam jaundzimušos
novada iedzīvotājus
Emīlu, Elīzu Rēziju,
Viktoriju, Melisu
un Madaru!

Novēlu gaišus, siltus Ziemassvētkus,
Lai veselības, izdomas, veiksmes pilns
Jaunais 2016.gads!
Savas Magnolijas
sveic Ludmila

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI

?

JĀNIS GRIGORJEVS
23.03.1935. – 14.12.2015. no Viesturu pagasta
ANATOLIJS VORONCOVS
13.12.1934. – 06.12.2015. no Rundāles pagasta
ZIGRĪDA GŪTMANE
27.02.1927. – 03.12.2015. no Svitenes pagasta
VELTA ĀBOLNIECE-ĀBOLIŅA
30.03.1923. – 21.12.2015 no Rundāles pagasta

„Rundāles novada ziņas” ir Rundāles novada domes informatīvs izdevums, kura iznākšanas laiks ir saistīts ar ikmēneša novada domes sēdi.
Aicinām arī novada iedzīvotājus kļūt par avīzes veidotājiem, iesniedzot aprakstus par interesantiem cilvēkiem, notikumiem, faktiem un citu
aktuālu informāciju. Par rakstos minētajiem faktiem atbild autors. Izdevējs: Rundāles novada dome. Iespiests Rēzeknē SIA „Latgales Druka”.
Tirāža 1600 eks. Reģistrācijas Nr. 000740198. Iedzīvotāji izdevumu saņem bez maksas.
Avīze pieejama internetā www.rundale.lv . Avīzes veidotāja – Kristīne Kociņa: e-pasts kristine.kocina@rundale.lv, tālr. 639 62 236.

